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Godsdienst 
Elke ochtend beginnen we met een gebed en aan het eind van de middag wordt de 
schooldag afgesloten met een dankgebed. 
Godsdienstlessen worden gegeven met behulp van ‘Trefwoord’. De methode werkt aan de 
hand van thema’s, die hun oorsprong vinden in de Bijbelverhalen. De inhoud van de thema’s 
wordt vnl. via het digibord aangeboden. Het thema zelf vind je terug in een poster en in de 
kalenderplaten. Naast de Bijbelverhalen wordt er stof gebruikt uit verschillende bronnen, 
zoals liedjes, gedichten, sprookjes, fabels en eigentijdse verhalen. Daarbij worden 
verschillende, gevarieerde werkvormen gebruikt.  
Op maandagochtend wordt geld ingezameld voor een project. 
 
Rekenen 
Iedere dag wordt er in groep 4 gerekend. We gebruiken de methode ‘Alles telt’. Deze bestaat 
voor groep 4 uit 2 leerlingenboeken, 2 werkschriften en een groepsmap voor de leerkracht 
met kopieerbladen. Per les staat één onderwerp centraal. Hierbij is er ook extra aandacht 
voor de zwakkere rekenaars en voor de rekenaars die al verder zijn. Wilt u meer weten kijk 
dan op www.allestelt.nl. 
Er wordt veel aandacht besteed aan automatisering. Dit gebeurt schriftelijk, mondeling en 
met de computer. Computerprogramma’s die wij gebruiken zijn ‘Muiswerk’ en ‘Ambrasoft’. 
 
Nederlandse taal 
Taal komt iedere dag aan de orde door middel van de methode ‘Taalactief’. In groep 4 
bestaat de methode uit een taalboek, een werkboek, een toetsboek , een groepsmap voor 
de leerkracht en er is software voor het digibord. De methode start met een instapweek en 
eindigt met een uitstapweek. Daartussen zitten 8 thema’s van elk 4 weken. Op de laatste 
dag van iedere derde week is er een toets. Op basis van het toetsresultaat wordt het niveau 
bepaald van week 4. Na elke 2 thema’s is er een parkeerweek. Deze week is te gebruiken 
voor bijvoorbeeld uitloop of herhaling van de leerstof. In de methode gaat het om de 
volgende leerdomeinen: 
- woordenschat 
- taal verkennen 
- spreken & luisteren 
- schrijven 
 
Spelling 
Bij ‘Taalactief’ hoort een aparte methode voor spelling. Deze methode bestaat uit een 
werkboek, een groepsmap voor de leerkracht en software voor het digibord. Als extra is er 
oefensoftware. Voor spelling geldt dezelfde organisatie als voor taal. Het aantal lessen 
verschilt echter, het zijn er namelijk 4 per week. In week 4 wordt gestart met een 
woordendictee , het resultaat bepaalt op welk niveau een kind verder gaat en de week wordt 
afgesloten met een zinnendictee. In de methode gaat het om 38 spellingcategorieën die in 3 
strategieën zijn onderverdeeld: 
- luisterstrategie: schrijf het woord zoals je het hoort 
- regelstrategie: pas de regel toe die bij dit probleem hoort 
- weetstrategie: leer het woord uit je hoofd 
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Technisch lezen 
Voor technisch lezen gebruiken we de methode ‘Timboektoe’. Per week zijn er 4 lessen van 
30 minuten. In les 1 vindt er een introductie plaats en starten we samen in het werkboek. In 
les 2 lezen we in groepjes van 2/3 kinderen in een combiboek van 2 naastgelegen AVI-
niveaus. In les 3 maken de zwakkere lezers gebruik van doelkaarten terwijl de betere lezers 
gebruik maken van leesboeken op eigen niveau / leeskaarten. Les 4 kan worden gebruikt om 
uit eigen boeken te lezen of om eventueel een voorgaande les af te maken.  
Zes weken vormen samen een blok. Een blok wordt afgesloten met een etalageles waarin 
kinderen in kleine groepjes de gelezen boeken presenteren om medeleerlingen aan te sporen 
de boeken ook te gaan lezen. Bij deze les kan gebruik worden gemaakt van kopieerbladen.  
Voor spellende, radende en vertraagde lezers biedt het softwarepakket oefenstof. Ook is er 
software speciaal voor het digibord.  
 
Begrijpend lezen 
Voor dit vakgebied maken we gebruik van de methode ‘Tekst verwerken’. Deze bestaat uit 
een lesboek en een werkboek. Er wordt gestart met een klassikale instructie over het 
leerdoel. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk met vragen uit het werkboek. 
De leerkracht helpt ondertussen de zwakkere lezers. Aan het eind van de les wordt klassikaal 
besproken wat er geleerd is. Daarnaast gebruiken we zo nu en dan ‘Zomaar een tekst ….’ 
Iedere week wordt er via de mail een tekst toegestuurd met een wereldoriënterend 
onderwerp. 
 
Frysk 
Hiervoor gebruiken we het school tv programma ‘WitWat’ en de daarbij behorende 
werkbladen. Verder maken we gebruik van de methode ‘Studio F’. 
 
Wereldverkenning 
Dit wordt gegeven aan de hand van het televisieprogramma ‘Huisje, boompje, beestje’. Het 
is een programma over mensen, natuur, techniek en milieu. Na de uitzending kunnen de 
leerlingen aan de slag met een werkblad. 
Ook starten we met het maken van werkstukken. Hiervoor gebruiken we de serie ‘Mini 
Informatie’. 
 
Verkeer 
We gebruiken ‘Stap Vooruit’ van de verkeersorganisatie 3VO. Per werkboekje staat 1 thema 
centraal. Het werkboekje wordt gebruikt om leerlingen op een eenvoudige en aansprekende 
manier de belangrijkste verkeersregels te leren. 
 
Schrijven 
We maken gebruik van de methode ‘Novoskript’. In groep 4 gaat het om de motorische 
ontwikkeling, de herhaling van schrijfletters en het leren van verbindingen. 
 
Tekenen 
In de tekenles maken we gebruik van verschillende technieken en materialen. De opdrachten 
zullen vaak voortkomen uit waar we op dat moment in de klas mee bezig zijn. Het 
ideeënboek van de methode ‘Tekenen, moet je doen.’ wordt als handleiding gehanteerd. Er 
wordt zowel klassikaal als individueel gewerkt.  
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Muzikale vorming 
Deze lessen bestaan uit het aanleren van liedjes, het zingen van bekende liedjes en het 
gebruik van muziekinstrumenten. Verder wordt er aandacht besteed aan ritmeklappen en 
bewegen op muziek. 
Ideeën worden gehaald uit de methode ‘Muziek, moet je doen’. Verder gebruiken we de 
methodes ‘Dans, moet je doen’ en ‘Drama, moet je doen’.  
 
Handvaardigheid 
Er wordt gewerkt met allerlei materialen, verschillende technieken, individueel, in groepjes of 
klassikaal. Ideeën worden gehaald uit de methode ‘Handvaardigheid, moet je doen’. 
 
Kanjertraining 
Tijdens de kanjertraining wordt een verhaal verteld en aan de hand van het verhaal worden 
verschillende oefeningen gedaan. Er zijn fysieke oefeningen gericht op het krijgen van 
vertrouwen in anderen en er wordt gebruik gemaakt van rollenspellen om kinderen te leren 
zich in te leven in anderen. Dankzij de typering aan de hand van dieren en bijbehorende 
kleuren zijn de rollen voor kinderen duidelijk. Zwart is de pestvogel, rood is het aapje dat 
overal om lacht, geel is het bange konijntje en wit is de tijger: de KANJER.  
Voor de schriftelijke verwerking gebruiken we ‘Max en de klas’. 
 
Gym 
De gymlessen vinden plaats op maandagmiddag en vrijdagmorgen. Bij mooi weer maken we 
gebruik van het sportveld naast de gymzaal. We volgen de methode ‘Basislessen 
Bewegingsonderwijs’. Dit jaar worden er ook weer lessen gegeven door een vakleerkracht. 
De gymles heeft vaak een inspannend gedeelte (oefeningen) en een ontspannend gedeelte 
(spelletjes). 
 
MI 
Voor dit schooljaar staat in ieder geval 1 project gepland in het kader van meervoudige 
intelligentie. 
 
Zelfstandig werken  
In alle klassen zijn we bezig met zelfstandig werken. Alle leerlingen van groep 3 – 8 hebben 
een blokje op hun tafel staan, voorzien van 3 symbolen. Staat het blokje op rood, dan 
mogen de leerlingen elkaar niet storen en zijn ze stil aan het werk. Staat het blokje op 
groen, dan mogen ze fluisterend overleggen met klasgenoten die het blokje ook op groen 
hebben staan. Staat het blokje op het vraagteken, dan hebben ze een vraag voor de 
leerkracht. In groep 4 krijgen de leerlingen op sommige dagen een dagtaak, waarmee ze 
zelfstandig aan het werk kunnen. 
 
Rapportage 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport, in maart en in juli. Volgens de 
toetskalender zullen er verschillende testen voor het leerlingvolgsysteem worden afgenomen, 
gedurende het gehele jaar. 
In september zijn er start/welzijnsgesprekken. In maart en juli zijn er rapportgesprekken, 
hierbij gaat het vooral om de resultaten. 
 
 

 


