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Regels en afspraken

•Datamuur

•Portfolio

•Groepsafspraken

•Stilteteken

•Eten en drinken / continurooster



WEEKTAAK



Weektaak



Zelfstandig werken 

•BAS blokje

•Nakijkhoeken; 
zelfreflectie

•Alleen de school binnen komen

•Helpen met opruimen

•Werken op het werkeiland

• Leren samenwerken



Vakken/methodes

• Trefwoord

• De wereld in getallen 

• Taal actief

met spelling en woordenschat

• Lekker lezen /  

nieuwsbegrip

• Pennenstreken

• Verkeerskrant



Lezen

• STILLEZEN

• RALFI - LEZEN

• RACE-LEZEN

• ‘LEKKER LEZEN’

• DUO-LEZEN

• MAATJESLEZEN

• BEGRIJPEND LEZEN



rekenen
• Telrij – 1 t.m. 1000 en oriëntatie op de getallen tot en met 10.000.

• Basisvaardigheden - Het optellen en aftrekken tot en met 1000.

• Tafels - Herhaling en inoefening van de tafels 0 t/m 5 en 10

en introductie en oefening van de tafels 6, 7, 8 en 9.

• tientallentafels: 5 x 40 = en sommen als 5 x 15=

• Introductie deelteken. Delen in samenhang met het vermenigvuldigen.

• Geldsommen: gepast betalen en teruggeven tot en met 100 euro. De 
komma in geldbedragen.

• Klokkijken: analoog en digitaal. Introductie minuut, seconde en 
berekenen tijdsduur (van 9.45 tot 10.05)

• Meten: Oppervlakte en omtrek. Herhaling kilogram en liter. Introductie 
gram en deciliter en milliliter.



Gym

• Elke maandagmorgen in de gymzaal van de Gijminkschool

• Lopend 

• Gymtas met sportkleding en passende gymschoenen



Blokfluitles

•Juf Carla

•Vrijdagmiddag

•Eigenwijs



Huiswerk

• Spelling:

• Lezen:

• Rekenen werk van de weektaak

• Projecten  wisselende opdrachten

• Typen: start januari?



Rapporten en gesprekken

• 2 rapporten

• Eerste gesprekken op 2 en 3 oktober

•Op afspraak



Extra zorg

• Ib’-er: Jacobien Kleyweg

• Extra zorg n.a.v. methodegebonden toetsen en de toetsen van CITO: 

u wordt hiervan op de hoogte gebracht

• RT (zelf of ib-er), Ralfi, instructietafel

• Groepsplannen voor rekenen/spelling/lezen en begrijpend lezen

• Plusleerlingen: extra werk en uitdaging, plusgroep

• Voor alle kinderen is er zorg: plus, gemiddeld of zwak



Hulp gezocht!

•Tafelouders

•Klaarovers



MELD U AAN DE KINDEREN HEBBEN UW HULP HARD 
NODIG !!!!!

• Van 14.30 tot 14.45 uur

• Uw kind blijft even bij juf of meester mocht dat nodig 

zijn.

• U krijgt instructies van de politie.

• Hoe meer aanmeldingen hoe minder vaak u aan de 

beurt bent.

• Bijv. Als we 10 ouders hebben is het om de week 1 keer 

klaaroveren

• Als we 20 ouders hebben is het om de 2 weken 

klaaroveren.

• Het wordt gedaan voor de veiligheid van de kinderen!



Vragenronde


