
Informatie 2020-2021
groep 4

Marlies Sterk: maandag, dinsdag

Henny Tadema: woensdag, donderdag, vrijdag

Cyrina (3e jaars stagiaire): donderdag, vrijdag



Groep 4



Dagindeling / weekrooster

Het rooster van de dag staat elke dag op het bord

• Stillezen/Vrij lezen: uit een eigen gekozen boek uit de bibliotheek op school.

• Samen lezen: lezen in duo’s uit een boek op hun eigen niveau. 

• Racelezen: elke dag in duo’s in 1 minuut zoveel mogelijk woordjes lezen.

• Trefwoord: Bijbelverhaal, liedjes, samen praten over maatschappelijke thema’s.

• Rekenen: instructielessen, werken in het schrift en werken op het Chromebook

• Taal: Woordenschatlessen en taal verkennen 

• Technisch lezen in niveaugroepen. Lezen van een verhaal en nieuwe woorden.



Dagindeling / weekrooster (vervolg)

• Verkeer: deze lessen worden geclusterd in bepaalde periodes van het jaar

• Schrijven: verder oefenen verbonden schrift. Dit jaar leren we ook de hoofdletters.

We schrijven eerst met potlood, later in het schooljaar met pen.

• Creatieve vorming: tekenen of knutselen

• Projecten: lessen van Wijzneus

• KIVA: lessen sociale vaardigheden waarin we oefenen, spelletjes doen en 

afspraken maken met elkaar.

• Zwemmen: om de week op dinsdag in Markelo (rooster heeft u reeds ontvangen)

• Gym: om de week op maandag in de gymzaal van ‘t Gijmink of buiten op het 

veldje: spel en materiaal.



Groepsbord

Op het groepsbord staan belangrijke doelen en afspraken

▪ Klassenregels 

▪ Samen met de klas regels maken
▪ Missie

▪ Cognitief doel(een leerdoel )

▪ Sociaal doel (KiVa)



Vakken / methodes

▪ Pennenstreken 

▪ De Wereld in Getallen

▪ Taal Actief: 

▪ Lekker Lezen

▪ Eigenwijs

▪ KIVA

▪ WijzNeus



Zelfstandigheid

▪ We werken met een blokje op tafel:

- blokje op rood: ‘Ik werk liever alleen, niet storen a.u.b.”

- blokje groen: ‘ Ik wil wel samenwerken, vraag gerust.’

- blokje op ?: ‘Juf, ik heb een vraag.” Hulp tijdens de ronde van de 

leerkracht

▪ Omgaan met uitgestelde aandacht: ‘Wat doe je als je niet verder kunt?’ 

▪ Zelf nakijken (later in het jaar)

▪ Verantwoordelijk zijn voor je eigen spullen: jas, tas, potloden, gum enz.

▪ Helpen om de klas op te ruimen(groepsleider/klassendienst)



Leerlingenzorg

Onze Ib-er voor groep 4 is Siny van der Woude.

Extra zorg wordt o.a. bepaald middels methodegebondentoetsen en toetsen van 
het CITO.

Heeft uw kind extra zorg nodig? Dan wordt u hiervan altijd op de hoogte gebracht.

We geven o.a.  zorg in de vorm van:

▪ Extra instructie: aan de instructietafel of tijdens de looprondes 

▪ RT (Remedial Teaching): meestal in de groep, soms door Siny.

▪ Soms zijn er ook extra handen in de klas vanuit instanties.



Huiswerk

Een veel gestelde vraag van ouders: ‘Krijgt mijn kind ook huiswerk in groep 4?’ 

We vinden dat het oefenen zoveel mogelijk op school dient te gebeuren in groep 4. 

We vragen hulp van ouders voor thuis als er net wat meer oefening nodig is.

Dit geldt bijvoorbeeld voor:

▪ Technisch lezen: het kopiëerbladvan racelezen of een tekst.

▪ Het leren van de tafels

▪ Spelling: Een blad met de spellingcategorieënen voorbeelden van oefenwoorden

▪ Eventueel werk wat niet af is 

NB.: Laat de kinderen veel hardop lezen thuis en bezoek regelmatig de bibliotheek (uw kind 

is automatisch lid bij onze bieb op school!)

Nieuw in groep 4 (vanaf januari):

▪ Kleine boekbespreking (Boekentas)

▪ Kleine spreekbeurt



Pauzes

▪ Samen met groep 3

▪ Eerst naar buiten, dan hapje eten

▪ Ochtendpauze ca. 8 minuten etenstijd

▪ Lunch is ca. 10 – 15 minuten

▪ Graag een theedoek meegeven voor de lunch.



Nog even dit ….

• Trakteren graag gezond ☺

• Allergieën? Geeft u het even door?

• Kom gerust als u vragen heeft. Dit kan telefonisch, via email of 

via de Parro-app 



Groeten van groep 4


