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Welkom in groep 4!



Indeling van de avond

• Wat hoort bij groep 4
• Dagprogramma
• Vakken
• Mededelingen
• Vragen



Wat hoort bij groep 4

• Welke leerkrachten
• Pauze, eten/drinken en Lunch
• Gym
• Huiswerk
• Chromebooks
• Toiletgebruik
• Verjaardag / Trakteren
• Bibliotheek
• Voorlezen









Ons dagprogramma
Ochtend:

• Rekenen
• Spelling
• Estafette
• Schrijven
• Taal
• Op dinsdag gymmen we in de middag en op vrijdag in        
de ochtend

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.



Taal , spelling 
en woordenschat in groep 4

• Methode Taal Aktief

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

• 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
• Stabilo
• Hoofdletters
• Herhaling en oefening







Project: Wereldoriëntatie
We werken aan de 
hand van verschillende thema's:

Voor verkeer hebben we een
verkeerskrant van Veilig Verkeer
Nederland.

• Terug naar toen

• Winter feesten

• Gezond gedrag

• Beroepen

• Waterwereld



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.

Begrijpend lezen

• Tot op heden werden technisch 
lezen en begrijpend lezen gezien 
als twee verschillende 
vakgebieden.

• Hoofddoel is het vloeiend kunnen 
lezen van teksten mét begrip. 

• Estafette stelt de tekst centraal 

• biedt heel veel leesplezier door 
grote variatie aan tekstsoorten













Zelfstandig werken
• Er wordt uitleg gegeven en 

dan volgt er een 
zelfstandige verwerking.

• Kinderen hebben een 
zelfstandig werk blokje

• Ook werken we met een 
taakkaart.

• Kinderen hebben een eigen 
postvak met leermiddelen.







Rapport
• Rapportmap

• Portfoliomap (leeg mee terug naar school)

Doelenmuur:

• Groepsdoel

• Persoonlijk doel: Met de kinderen hebben we gesprekken over hun 
ontwikkeling en van daaruit stellen ze een persoonlijk doel. 





mededelingen
• Verlof aanvragen

• Nablijven gebeurt zelden maar nooit langer dan 10 tot 15 minuten om kwart 
over 3.

• Thuis samen lezen blijft héél belangrijk!!

• Kom gerust binnen voor vragen na schooltijd

• Uitstapjes dit schooljaar: Okvo, natuurwandeling

• Sinterklaas

• Boekbespreking

• Telefoonnummers 



We gaan er samen een fijn schooljaar van maken!



Zijn er nog vragen ?????


