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ALGEMENE GEGEVENS GROEP 4/5/6 

 

Schooltijden: 

Maandag:         08:30 tot 12:00 uur                13:15 tot 15:15uur 

Dinsdag:            08:30 tot 12:00 uur               13:15 tot 15:15uur 

Woensdag:       08:30 tot 12:30 uur 

Donderdag:      08:30 tot 12:00 uur               13:15 tot 15:15uur 

Vrijdag               08:30 tot 12.00 uur groep 4, groep 5/6 tot 14.30 uur. Zij hebben continurooster.        

De kinderen gaan met bij de eerste zoemer met de leerkracht mee naar binnen, bij de tweede 

zoemer starten de lessen.  

 

Leerkrachten: 

Er zijn 2 leerkrachten verantwoordelijk voor de groep. 

Marleen Peters; maandag, dinsdag, zij vervangt Anne Maas tot zij terugkeert van 

zwangerschapsverlof. 

Pamela Leest; woensdag, donderdag, vrijdag 

Verder kunt u Juf Marieke dinsdag en woensdag in onze klas aantreffen, zij zal ondersteunen bij 

verschillende werkzaamheden. 

Op donderdag en vrijdag loopt Janneke Boeijen bij ons stage, zij is tweedejaars studente van  ROC de 

Leijgraaf. Zij volgt de opleiding Onderwijsassistent. (Pedagogisch Werk). 

 

Speelkwartier / eten en drinken. 

Om 10:00 uur eten en drinken de kinderen, gelet op ons voedingsbeleid is dat fruit/groente en 

water/melk.  

 

Gymnastiek: 

Op Dinsdagmiddag en op vrijdagochtend gaan wij met de kinderen gymmen.  De kinderen mogen 

hiervoor een gymtas met gymkleding en gymschoenen meenemen.  

 

 

 

 

  



Verjaardag van uw kind: 

Wanneer uw kind jarig is, mag het zijn/ haar verjaardag op school vieren. Om 10:00 uur zullen wij 

dan voor de jarige job zingen en mag het kind trakteren. U bent van harte welkom om hierbij 

aanwezig te zijn.  

 

Verjaardag van de leerkrachten: 

De verjaardag van de leerkrachten vieren we op de juffendag. Deze dag vieren we de hele dag feest. 

U krijgt tegen die tijd bericht over de feestdag en de activiteiten voor deze dag. 

 

Betrokkenheid van de ouders: 

Wij hebben graag dat u op school komt en u bent na schooltijd altijd welkom om de werkjes/ 

schriftjes of portfolio’s van uw kind in te zien. Zo blijft u op de hoogte van de vorderingen van uw 

kind.  

Voor een rustig gesprek kunt u beter een afspraak maken.  

Als u merkt dat uw kind moeite heeft met de leerstof of niet lekker in zijn/ haar vel zit, neem dan 

meteen contact op met de leerkracht. De leerkracht zal dit ook met u doen. Wanneer uw kind extra 

zorg nodig heeft, bijv. Een eigen handelingsplan bespreken wij altijd met de ouders.  

 

Hoe help ik mijn kind?: 

Soms brengen kinderen  “losse”  blaadjes mee naar huis, aan deze blaadjes kunt u al heel wat 

aflezen. Werkt uw kind netjes....?, Slaat hij/zij niets over......? Denkt hij/zij goed na....? Bespreek het 

werk met uw kind. Als u hem/haar wilt helpen, oefen dan de stof waar hij/zij moeite mee heeft. U 

hoeft niet vooruit te werken. Uw kind heeft meer baat bij herhaling van de opdrachten.  

In groep 4 en 5 zijn we volop aan het oefenen met tafels en sprongen. Ook hier kunt u thuis met uw 

kind mee oefenen. Tafels en sprongen moeten namelijk uit het hooft geleerd worden. 

(memoriseren). Op internet zijn verschillende website die uw kind hiermee kunnen helpen. Wilt u 

graag werkbladen waarmee u kunt oefenen kunt u dit altijd bij de leerkracht van uw kind vragen.  

In groep 6 gaan we verder met het oefenen van de tafels en deeltafels. 

Voor de taal- leesontwikkeling is het van belang dat uw kind vaak (liefst elke dag) leest.  Liever elke 

dag 5 minuten dan eens per week een half uur. U kunt hiervoor boeken lenen in de bibliotheek. Ook 

kunt u boeken via school lenen.  

 

 

 

 

 



 

Hoe werken we in groep 4/5/6: 

Tijdens het zelfstandig werken, werken we volgens de richtlijnen van Taakspel. Vorig schooljaar 

heeft groep 5/6 daar intensief mee gewerkt. Zij hebben zelfs een certificaat daarvoor behaald. Dit 

schooljaar gaan we verder met de regels en afspraken die zij geleerd hebben vorig schooljaar. Groep 

4 wordt hier natuurlijk ook in meegenomen en krijgen daarvoor extra ondersteuning en uitleg. En de 

groepen 5/6 helpen groep 4 daar mee. 

De dagtaak van groep 4 en 5 staat op het planbord. Van elk taak krijgen de kinderen een (korte) 

instructie. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Kinderen die moeite hebben met de 

aangeboden stof kunnen bij de leerkracht plaatsnemen aan de instructietafel voor een verlengde 

instructie.  Als een kind klaar is met zijn/haar dagtaak gaat het verder met het portfolio. In deze 

porfolio’s staan taken die per kind verschillend kunnen zijn, afhankelijk van het niveau en/of tempo.  

Het portfolio is ingedeeld in de volgende categorieën : 

1. Dit ben ik.  

Wie ben ik en wat heb ik nodig om goed te kunnen leren? 

2. Dit wil ik. 

Wat wil ik graag leren? Welke doelen stel ik voor mezelf? 

3. Dit doe ik. 

Wat doe/ oefen ik om die doelen te halen? 

4. Dit vind ik. 

Hoe vind ik dat de opdrachten/ taken gaan? Samen met de leerkrachten bespreken we de taken/ 

doelen. Hoe gaan ze ? Is het haalbaar? Etc. 

5. Dit kan ik. 

Wat heb ik geleerd en wat kan ik al. (tafeldiploma’s, toetsuitslagen) 

In het portfolio vindt u zaken die uw kind nog moeilijk vindt maar ook zaken waar uw kind trots op is 

en al goed kan (keurig geschreven werkblad, mooie tekening). U bent uiteraard na schooltijd altijd 

welkom om het portfolio van uw kind in te zien. Zo houdt u zicht op wat uw kind leert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leerstof van groep 4/5/6: 

 

Ook dit schooljaar gaan we weer werken met thema’s: 

In het komende schooljaar zullen de volgende thema’s aan bod komen: 

• Verkeer en Vervoer (tot de herfstvakantie) 

• Feestvieren (tot de kerstvakantie) 

• Dress to Impress (tot de carnavalsvakantie) 

• Iedereen is anders (tot de meivakantie) 

• Het weer (tot de zomervakantie) 

Deze thema’s komen in deze periodes in verschillende lessen terug (aardrijkskunde/ natuur-

techniek/ geschiedenis, handvaardigheid, tekenen enz.). 

Wij vinden het erg leuk om in het kader van deze thema’s kleine uitstapjes te maken. Bijv. Bezoek 

aan een bakkerij, slagerij, molen (voeding), bezoek aan een bouw, verzorgingshuis (wonen). Mocht u 

tips of ideeën hebben, kunt u altijd contact opnemen met de leerkrachten om te kijken of we een 

geschikt moment kunnen vinden voor een leerzaam bezoekje.  

Uiteraard maken we ook uitstapjes zoals bijvoorbeeld de kinderboerderij, OKVO. Wij brengen u 

vooraf op de hoogte van deze uitstapjes.  

 

Zaakvakken: 

Wij werken met de onderstaande methode m.b.t. de zaakvakken.  

• Wijzer aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.  

• Verkeer VVN (Veilig Verkeer Nederland)  

Engels en studievaardigheden: 

• Take it easy, Engels voor groep 5/6 

• Blits, studievaardigheden voor groep 5/6 

 

Sociaal emotioneel: 

Wij werken volgens de methode “de Vreedzame School”. 

Hierin worden sociale competenties en democratisch burgerschap behandeld. Kortweg; we geven 

kinderen handvatten en oefenen sociale vaardigheden om te kunnen functioneren in de 

maatschappij.  

Tijdens deze lessen praten we ook samen over regels en afspraken binnen onze groep/ school en 

taken die in onze klas gedaan worden. Dit zijn taken zoals, planten watergeven, schriften uitdelen 

enz. Deze taken worden regelmatig opnieuw besproken en verdeeld.  

 



Lezen: 

Technisch lezen en begrijpend lezen: 

Methode: Estafette 3 

Wij starten dit schooljaar met de nieuwste versie van Estafette. Bij het werken met Estafette ligt het 

accent op het aanleren van een goede technische leesvaardigheid, waarin onderscheid wordt 

gemaakt op correct lezen, vloeiend en vlot lezen en begrijpend lezen. Maar daarnaast wordt er ook 

veel ruimte gegeven aan leesplezier. 

De kinderen krijgen allen dezelfde instructie, maar wie meer begeleiding nodig heeft, krijgt een 

andere aanpak. Dat zijn er drie: Aanpak 1: Veel begeleiding; Aanpak 2: Begeleiding; Aanpak 3: 

Weinig begeleiding. 

De kinderen hebben een boek met leesteksten waaruit de lessen worden gevolgd en een werkboek 

voor de verwerking van de opdrachten voor zowel technisch lezen als begrijpend lezen. Het boek 

biedt ook teksten aan voor leesplezier. 

Gerichte leesinstructie wordt steeds in verband gebracht met lezen voor je plezier en de kinderen 

worden gestimuleerd om regelmatig te lezen.  

Wie vaak leest, gaat beter lezen! 

Wie goed leest, wil meer gaan lezen 

 

(RALFI)LEZEN 

Wij gaan ook weer starten met (RALFI)lezen van teksten. 

Hierbij leest een groepje kinderen samen met de leerkracht dagelijks een relatief moeilijke tekst. De 

teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en het niveau mag tot drie niveaus boven 

het beheersniveau liggen. Door samen met de leerkracht de tekst herhaaldelijk te oefenen en te 

bespreken leren kinderen vlotter te lezen. Ook de woordenschatkennis neemt hierdoor toe.  

De teksten gaan op vrijdag mee naar huis zodat u samen met u kind nog een keer kan lezen. 

 

Schrijven: 

Methode: Pennenstreken 

Wij leren de kinderen te schrijven in blokschrift.  

Verder wordt ernaar gestreefd dat de kinderen een vlot handschrift krijgen, dat tevens verzorgd, 

leesbaar, consequent en methodisch is. 

In de schriften werken groep 4/5 met potlood, groep 6 met pen. 

 

 

 

 



Taal: 

Methode: Taal Actief 4 

In Taal Actief  komen de volgende onderdelen komen aan bod: 

• Luisteren, spreken 

• Taalbeschouwing 

• Stellen 

• Informatiemiddelen 

De methode is opgebouwd uit 10 blokken. 

Ieder blok bestaat uit 14 lessen; allen voorzien van instructie. De les kan een zelfstandige verwerking 

zijn, maar kan ook een samenwerken-les zijn. Ieder blok begint met een verhaal dat in les 10 verder 

gelezen wordt. Aansluitend op de lessen volgt aan het einde van het blok een toets. Deze toets 

toetst de behandelde stof. Na de toets volgt een herhaling en/of verdieping van de lesstof; 

afhankelijk van de beheersing van dit toetsdoel. Dit is op individueel niveau. 

 

Spelling: 

Methode: Taal Actief 4 

Richt zich op het spellingsproduct (het juist spellen van woorden) en het spellingsproces (het kunnen 

bepalen van de juiste denkwijze om te komen tot de juiste spelling) en legt het accent op 

klankstrategie: schrijven zoals je het woord hoort 

regelstrategie: het toepassen van spellingsregels 

weetstrategie: het inprenten van woorden 

Ook deze methode bestaat uit 10 blokken van 4 weken en elk blok bestaat uit 4 basislessen, een 

signaaldictee, 2 herhalingslessen gevolgd door een controledictee. Afsluitend krijgen de kinderen 

nog een week om de stof nogmaals te herhalen op hun eigen niveau. Eens per 4 blokken volgt een 

parkeerweekdictee, waar alle vorige blokken worden terug getoetst. 

Rekenen: 

Methode: Pluspunt 

Pluspunt behoort tot de realistische rekenwiskundemethoden. 

De methode bevat 12 blokken met 15 lessen. Daarin zitten basislessen, een toets, herhaling en 

verdieping.  

De methode bestaat uit: 

- Een lesboek (geel) groep 5/6 

- Een werkboek (blauw) groep 4/5/6 

- Een opdrachtenboek (blauw) groep 5/6 

- Eigen rekenschriftje groep 5/6 

- Ondersteunde computersoftware voor alle groepen. 

 



 

Differentiatie: 

Na een basisinstructie met de hele groep kunnen sommige kinderen al aan de slag. Anderen hebben 

nog wat meer instructie nodig (verlengde instructie). 

Bij de rekentaken voor GROEP 4 komen de volgende onderdelen aan de orde: 

• optellen en aftrekken tot en met 20 (dit moet gememoriseerd worden)  

• Oriëntatie op de getallen tot en met 100 en hun plaats op de getallenlijn 

• optellen en aftrekken tot en met 100 

• oriëntatie op de getallen boven de 100 

• de 'sprongen' van 1 tot en met 10 (bijv. sprongen van 2 : 2-4-6-8-….) 

• de tafels 1  tot en met 5 en 10 (diploma) 

• Oriëntatie op de tafel van 6,7,8,9 

Verder komen de volgende onderdelen aan de orde: meten, lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, 

tijd en geld. 

Bij de rekentaken voor GROEP 5 komen de volgende onderdelen aan de orde: 

• optellen en aftrekken tot en met 1000 (dit moet gememoriseerd worden)  

• oriëntatie op de getallen tot en met 10 000 en hun plaats op de getallenlijn 

• oriëntatie op de getallen boven de 1000 

• de 'sprongen' van 1 tot en met 10 (bijv. sprongen van 2 : 2-4-6-8-….) 

• de tafels 0  tot en met 10 

• delen 

• onder elkaar optellen en eraf sommen 

Verder komen de volgende onderdelen aan de orde: meten, lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, 

tijd en geld. 

Er is ook een computerprogramma aan deze methode verbonden waaraan de kinderen op hun 

eigen niveau werken. Dit kunnen zij digitaal doen wanneer de dagtaken af zijn. 

Bij de rekentaken voor GROEP 6 komen de volgende onderdelen aan de orde: 

• het getalgebied wordt uitgebreid t/m 10.000 bij het optellen en aftrekken met mooie 

getallen. 

• onderhouden van de tafels 1 t/m 10 en de deeltafels. 

• verder met vermenigvuldigen van sommen als 70 x 34 en 20 x 300 

• Deelsommen zoals 4800:60 

• Cijferen: onder elkaar aftrekken en optellen, onder elkaar vermenigvuldigen 

• Begripsvorming van breuken 

• Tabellen en grafieken 

Verder breiden we het aantal maateenheden uit zoals het begrip vierkante meter. Kloktijden : de 

secondewijzer wordt geïntroduceerd.  Bij het geldrekenen worden meer dan twee geldbedragen 

cijferend bij elkaar opgeteld.  

Ook groep 6 werkt met een computerprogramma dat aan de methode is verbonden wanneer de 

dagtaken af zijn. 



 

 Engels (alleen voor groep 5/6) 

Methode: Take It Easy 

Deze methode bestaat uit zes Units. In groep 5/6 worden er nog geen toetsen afgenomen.  

De Units die aan bod komen zijn: 

1. Meeting people/Describing people 

2. Food/Shopping 

3. Spare time/Just in time 

4. Asking the way/Travelling around 

5. Health/School 

6. Home/Outdoors 

Tijdens de lessen Engels wordt gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. Aan de hand van 

filmpjes, gesprekjes en liedjes wordt de kinderen op een speelse wijze Engels geleerd.  

 

Studievaardigheden (alleen voor groep 5/6) 

Methode: Blits 

 

Deze methode wordt gebruikt om de studievaardigheden van kinderen te vergroten. Aan de hand 

van vier thema’s leren de leerlingen kaartlezen, gebruik maken van bronnen, samenvatten, 

alfabetiseren, hoofd- en bijzaken interpreteren, selecteren etc. Na elk thema volgt een tussentoets 

met aan de eind een eindtoets. 

 

 


