
Unit 4-8
Basisschool De Linde 2021-2022



Info Unit 4-8   (splitsing)
• De groepen zullen vaker gesplitst zijn in 

groep 4-5-6 & 7-8
• Vakken als taal, rekenen en spelling worden apart 

gegeven
• We maken gebruik van de kwaliteiten van de unit 

door samen te werken waar mogelijk, bijvoorbeeld 
bij wereldoriëntatie en de creatieve vakken

• Het lezen in de ochtend gebeurt in de eigen klas met 
één leerkracht, opdat de ander ruimte heeft om 
extra ondersteuning te bieden.



Complimentenboom

De kinderen van groep 4-5-6 
krijgen elke week een 
compliment van een leerling. 
Deze complimenten worden 
bewaard in een envelop aan de 
complimentenboom



Bewegend leren

• Dit schooljaar gaan we langzaam 
bewegend leren inbrengen.

• Doormiddel van bewegen, leren de 
kinderen automatiseren en memoriseren.

• Dit doen we vooral bij spelling en rekenen.



Lezen

• Dit schooljaar besteden we veel aandacht 
aan ons leesonderwijs.

• We zullen begrijpend lezen dit schooljaar 
iets anders vormgeven.

• U kunt ons ondersteunen door thuis met 
uw kind te lezen.



Gymlessen 

• Groep 4-5-6 (soms gymt groep 3 ook mee)
Woensdag en vrijdag
• Groep 7-8
Woensdag en vrijdag (gymdocent in Megen)

Impressie 
filmpje



Klaslokalen

Stilteruimte Werkplek buiten de klas voor 
groep 4-8

Groep 7-8
Groep 4-5-6



Verjaardagen

• Verjaardagen gesplitst: groep 4-5-6 (15 
leerlingen) en groep 7-8 (16 leerlingen)

• Traktatie zonder verpakking mogelijk, met 
uitzondering van spiesen.



Project
• Bus: start in Macharen. Meester Job

rijdt met de bus mee.

• Groep 7-8 naar Megen op vrijdag
- Werken in thema’s voor langere periode
- Presentaties
- Samenwerking groep 7-8: leren van elkaar
- Rekenen/Engels/gym/project
- Gymdocent 

• Groep 4 t/m 6 bij juffrouw Lynn



Einde schooljaar

• Musical groep 6-7-8 
dinsdag 19 juli 2022

• Afscheidsavond groep 8
donderdag 21 juli 2022



Leermuur

De doelen van taal, rekenen en spelling zijn voor 
de kinderen zichtbaar op de leermuur.
Hierop kunnen de kinderen terugkijken wat 
we hebben geleerd en wat ze nog mogen oefenen.



Portfolio
• Lege klapper van de Eiber
• Doelen: 

– persoonlijke ontwikkeling
– rekenen
– taal
– spelling

• Overig:
– werkbladen
– Vreedzame school
– creatief 



Doel van leermuur en portfolio
Eigenaarschap creëren: kinderen eigenaar maken 

van hun leerproces.

• Vooraf schaduwtoets
• Eigen overzicht van de schaduwtoets
• Eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes
• Intrinsieke motivatie 
• Effectief leren
• Aansluiten bij onderwijsbehoeften van kinderen
• Doelen stellen
• Leren plannen


