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Welkom in groep 4/5!



Indeling van de avond

• Wat hoort bij groep 4/5

• Dagprogramma

• Vakken

• Spreekbeurt/boekbespreking

• Zelfstandig werken

• Rapport

• Vreedzame school

• Mededelingen

• Vragen



Wat hoort bij groep 4/5
Welke leerkrachten:
• Maandag juf Lieke, dinsdag t/m vrijdag juf Suzanne.
• Ziekmelden graag bij de leerkracht die er die dag is.

Pauze:
• 10:00 uur fruit en drinken daarna buiten spelen.
• 12:00 uur gezonde lunch daarna buiten spelen.

Gym:
• Dinsdag van 11:00 uur tot 12:00 uur.
• Vrijdag van 12:00 uur tot 13:00 uur.

Huiswerk: 
• alleen in overleg met ouders.

Toiletgebruik: 
• De kinderen mogen altijd naar de w.c en kiezen een goed

moment.

Bibliotheek : 
• Op dinsdag mogen de kinderen hun boeken ruilen.

Binnenkomen: 
• We heten elkaar welkom bij de deur.



Gymmen

Dinsdag: Spelles.

Vrijdag: Materiaalles van meneer Jorn vakdocent gym.



Ons dagprogramma
Ochtend:

• Rekenen
• Spelling
• Estafette
• Schrijven
• Taal

Middag:

• Tekenen/knutselen,
• Project (wereldoriëntatie)
• Muziek
• Verkeer
• Vreedzame school
• Taakkaart



Rekenen in groep 4

• Tot 100.

• Automatiseren van sommen tot 10 en 20.

• Tafels tot 5 en de tafel van 10 (moeten vlot 
gekend worden aan het einde van groep 4).

• Beheersing dubbelen en bijna dubbelen (6+6 
=12 6+7=13).

• Kinderen leren klokkijken (analoge klok).

• Werken in een werkschrift en eventueel 
plusboek.

• Oefenen op het chromebook.

• Toets na ieder blok. Als ze hier uitvallen op een 
onderdeel krijgen ze extra uitleg en extra 
oefenstof.



Rekenspelletjes



Rekenen in groep 5
•Lessen blijven hetzelfde

•Actieve lessen met wisbordje

•Verwerking op Chromebook

•Werken op eigen niveau

•Een overzicht voor leerkracht

Pluspunt via 
Snappet

•Niveau 3 verlengde leerroute

•Niveau 2 gemiddelde leerroute

•Niveau 1 versnelde leerroute 
3 niveaus

•Tafel diploma’s

• Eerst per tafel, daarna door elkaar

•Plus- en minsommen

•Blijven oefenen 

Automatiseren



Snappet

• Na instructie volgt de zelfstandige verwerking op het 

Chromebook.

• Kinderen krijgen direct feedback.

• Kinderen verbeteren hun fouten.

• Kinderen gebruiken een rekenschrift om een som uit te 

schrijven.



Snappet



Taal , spelling 
en woordenschat in groep 4/5

• Methode Taal Actief.

• Gerrit is de digitale hulp die uitlegt wat ze gaan leren bij spelling.

• Bestaat uit 3 verschillende onderdelen: 

- taal

- woordenschat

- spelling

• Verschillende schriften voor deze onderdelen.

• Na 3 weken volgt een toets. 

• Hebben ze hier uitval krijgen ze extra uitleg en oefenstof .

• Plusboek taal.



schrijven

• Methode pennenstreken

• Schrijven in blokschrift

• Schrijven met een Stabilo pen (nieuw in groep 4)

•Hoofdletters leren in groep 4

• Herhaling en oefening  in groep 5



Project: Wereldoriëntatie

• We werken aan de hand van verschillende thema’s.

• Het start thema: Aardse extremen.

• Groep 4 en 5 werken samen aan projecten.

• Voor verkeer werken we 
met een verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland.



Engels groep 5

• De kinderen van groep 5 krijgen1 keer per 

week Engels. 

• Daarvoor gaan ze op vrijdag naar de klas 

van juf Milou en daar krijgen groep 5 en 6 

samen Engels.

• Er wordt gewerkt met de methode ‘Take it

easy’. 

• Ze zijn begonnen met het leren van de 

kleuren.



Technisch lezen

• We gebruiken de methode 
Estafette. 

• Hierin werken we op 3 niveaus.

• We lezen 4x per week met 
Estafette. 

• Daarnaast lezen we ook nog extra 
met de leerlingen met een 
achterstand.

• Voorlezen: We lezen iedere dag 
voor!

Begrijpend lezen

• We maken gebruik van verschillende 
tekstsoorten: Gedichten, recepten, 
teksten van Nieuwsbegrip (actuele 
teksten).



Lezen met een maatje 



Spreekbeurt groep 5

• De kinderen van groep 5 houden een spreekbeurt. De informatie 

over de spreekbeurt krijgt u t.z.t.

Boekbespreking groep 4 en 5

• De kinderen van groep 4 en 5 houden boekbesprekingen. Deze 

worden op school voorbereid. De kinderen vertellen over een 

zelfgekozen boek dat ze gelezen hebben. 



Studerend lezen groep 5

• Blits: 

• Met de methode Blits leren kinderen 
via de vier onderdelen van 
studievaardigheden allerlei 
informatiebronnen te lezen, verwerken 
en begrijpen.

– Alfabetische volgorde

– Schema’s aflezen

– Plattegronden
gebruiken

– Bronnen gebruiken



Zelfstandig werken

• Ieder kind heeft een taakkaart. Op 
deze kaart staan activiteiten 
waarmee de kinderen zelfstandig 
aan de slag kunnen. Het niveau 
kan per leerling verschillen.

• Kinderen werken met een 
zelfstandig werk blokje. Daarmee 
geven ze aan of ze een vraag 
hebben. 

• Kinderen hebben een eigen 
postvak met leermiddelen.



Rapport

• Rapportmap: De rapportmap komt 3 keer per jaar mee naar school. 
Dan krijgt u het rapport van uw kind.

• Portfoliomap: Deze map blijft op school. Hierin komen werken van 
de kinderen (wilt u de map leeg mee naar school geven).

Doelenmuur:

• Op deze muur hangen de doelen waar we met de groep aan werken 
voor: Rekenen, lezen, taal en spelling.

• Groepsdoel: ook wordt er gewerkt aan een groepsdoel.



Vreedzame school

6 blokken per jaar Blok 1: Wij horen bij elkaar

• Groepsafspraken worden 

samen bepaald.

• Taken in de klas worden 

verdeeld.

• Zo willen wij het in groep 

4/5.

• We geven elkaar 

opstekers.



mededelingen

• Verlof aanvragen: Hiervoor ligt een aanvraagformulier bij binnenkomst.

• Verjaardag: om 9:50 uur vieren we de verjaardag van uw kind. Foto’s 
worden op Social Schools gezet.

• Thuis samen lezen blijft héél belangrijk!!

•
• Kom gerust binnen voor vragen na schooltijd

• Uitstapjes dit schooljaar: Okvo, natuurwandeling. Zodra de datum bekend is 
stel ik u op de hoogte.

• Sinterklaas: Mochten er in groep 5 nog gelovigen zijn graag even laten 
weten via Social Schools.



We gaan er samen een fijn schooljaar van maken!



Zijn er nog vragen ?????


