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Welkom in de groep 

Beste ouders, wij heten u van harte welkom in groep 4! 

In dit informatieboekje vindt u een korte omschrijving van de gang van zaken in groep 4 en 

andere belangrijke informatie. 

Heeft u vragen of iets te vertellen over uw kind? Neem gerust contact met ons op via de 

telefoon, Parro, mail of maak een afspraak voor een gesprek. Heeft u een korte vraag, een 

absentiemelding of iets door te geven, dan kan dit via Parro. Voor een langere vraag of 

gesprek kunt u het beste even een (bel)afspraak maken, zodat er voldoende tijd is om te 

praten met elkaar. Mochten er vanuit de groep belangrijke mededelingen zijn dan laten wij 

dit weten via Parro, de mail of uw kind krijgt dit schriftelijk mee naar huis. 

 

Mailadres en werkdagen leerkrachten 

Juf Petra: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  

pvanderwerf@primas-scholengroep.nl  

 

Juf Andrea: Donderdag  

ageldof@primas-scholengroep.nl  

 

Zij-instroom leerkracht Juf Eline: Maandag, dinsdag, woensdag,  

evanslooten@primas-scholengroep.nl  

 

Methodes in groep 4 

mailto:svanderwerff@primas-scholengroep.nl
mailto:elouwerse@primas-scholengroep.nl
mailto:ajongepier@primas-scholengroep.nl
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Rekenen Wereld in getallen 

Taal Taal actief Taal 

Spelling Taal actief Spelling 

Technisch lezen  Estafette  

Engels Take it easy 

Geschiedenis Argus Clou 

Natuur  Argus Clou 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 

Godsdienst Trefwoord 

Soc. Em. Ontwikkeling Zien! en Leefstijl  

Gymnastiek Z@pplessen 

Handvaardigheid, dans, drama Moet je doen! 

Muziek Eigen-wijs 

 

In groep 4 staan er meer verschillende vakken op het programma dan in groep 3. 

Lees-taal wordt zo ingewisseld voor de op zichzelf staande vakken; spelling, taal, begrijpend 

lezen en estafette lezen.  

Lezen: 

Het (leren) lezen neemt een zeer belangrijke positie in. Daarom blijven wij hier veel mee 

oefenen in de klas, ook binnen deze verschillende vakken. Ook staat Estafette-Lezen elke dag 

van de week op het programma.  

Het belangrijkste is dat de kinderen leeskilometers maken en plezier beleven aan het lezen. 

We besteden ook veel aandacht aan boekpromotie, zodat kinderen leren dat er veel 

verschillende soorten boeken en onderwerpen zijn. Op deze manier ontwikkelen ze hun 

eigen boekensmaak. 

 

Schrijven:                                                                                                                                                   

In groep 4 oefenen wij ook met het netjes schrijven. Wij leren in groep 4 de hoofdletters en 

leren deze toe te passen binnen ons werk. Na de kerstvakantie gaan de kinderen met pen 

leren schrijven. 

 

Verder wordt in groep 4 de wisseling van een werkboek naar een lesboek en een schrift 

gemaakt bij verschillende vakken. De kinderen moeten nu voortdurend schakelen tussen 

lesboek en schrift, waarna ze ook hun antwoorden op de juiste plek in hun schrift moeten 

noteren. Deze omschakeling vergt in het begin veel tijd, voornamelijk omdat de kinderen 

moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken. Na een aantal weken hebben de 

meeste kinderen deze manier door en komt er meer structuur in het werken.  
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Snappet 

We werken tegenwoordig met Chromebooks. Ieder kind heeft een eigen Chromebook tot 
zijn of haar beschikking waar hij /zij verantwoordelijk voor is. Hierop werken we aan rekenen 
en aan extra reken/taal oefeningen. Het programma wat we hiervoor gebruiken heet 
Snappet. De andere vakken zoals taal en spelling maken we in werkboeken en schriften. 
De kinderen werken niet meer met een rekenboek en in een schrift maar zullen digitaal gaan 

rekenen. Wel leren zij om in een reken kladschrift te werken. Met de methode Wereld in 

getallen op de Chromebooks kunnen de kinderen op hun eigen niveau en binnen hun eigen 

werkpakket werken. De leerkracht kan de kinderen via haar eigen dashboard volgen tijdens 

de rekenles en gelijk inspringen bij eventuele moeilijkheden. De rekenles wordt eerst met de 

kinderen besproken en uitgelegd, daarna gaan zij zelfstandig aan het werk in hun eigen 

tempo en op hun eigen niveau. Het rekenprogramma biedt ook extra verdieping en 

uitdaging. 

 

Organisatie in de klas 

Op het whiteboard staat het rooster van de dag. Een rooster geeft duidelijkheid en 

structuur. Naast het whiteboard wordt het digibord intensief gebruikt.  

We werken met het stoplicht, die het praatvolume aangeeft; Rood, wij werken stil voor 

onszelf. Oranje, we mogen onze fluisterstem gebruiken en elkaar om hulp vragen. Groen, we 

praten met onze spreekstem.  

Ook hebben we in de klas 'de klassendienst’, zij zorgen voor het ophalen en uitdelen van 

boeken en schriften. Twee kinderen hebben deze taak heel de week.  

Daarnaast werken wij tijdens het zelfstandig werken met rood-groene kaartjes die aan de 

tafeltjes hangen. Rood; ik heb een vraag en ik heb hulp van de juf nodig (ondertussen werk ik 

wel door aan een volgende opdracht). Groen; ik kan zelf doorwerken.  
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Regels en afspraken 

In de eerste schoolweek maken wij samen afspraken met de kinderen, met het uitgangspunt 

dat wij het allemaal fijn willen hebben op school en in de klas. Aan deze afspraken wordt 

binnen een schoolweek verschillende keren herinnerd. Het is belangrijk dat iedereen zich 

veilig voelt in de klas en op school en dat iedereen zich optimaal mag en kan ontwikkelen.  

 

Huiswerk 

Naast het oefenen op school, is het fijn als u thuis blijft oefenen met het lezen. We vragen u 

dan ook om uw kind thuis aan te moedigen tot lezen, maar ook om veel samen te 

(voor)lezen en te oefenen met uw kind. Wanneer u echter merkt dat uw kind hier moe of 

gefrustreerd door raakt, kunt u er op dat moment beter mee stoppen.  

Verder heeft het (spelenderwijs) inoefenen van het alfabet, de tafels (1 t/m 5 en 10) en het 

klokkijken (analoog en digitaal) ook een meerwaarde.  

 

Na de herfstvakantie zullen wij beginnen met het meegeven van 1 huiswerkblad per week   

(denk aan tafels en automatiseren van sommen). Het is de bedoeling dat uw kind het 

huiswerkblad thuis maakt en het uiterlijk de week daarop weer terug is op school.  

Als het nodig is geven wij extra lees-, spelling- en rekenopdrachten mee, na overleg met 

ouders.  

 

Zorg 

• Buiten de klas: Jacqueline Bok (Intern begeleider) en juf Amanda. 

• In de klas: De leerkrachten van groep 4. Deze zorg richt zich op: verlengde instructie, 

verrijking en herhaling en continuering van door de IB’ er opgestelde plannen. 

Stagiaire:  

Gedurende dit hele schooljaar hebben wij op de maandag, dinsdag en woensdag een paar 

extra handen in de klas. Eline van Slooten is zij-instromer en loopt bij ons stage. Juf Eline zal 

regelmatig ook lesdagen verzorgen en werken met de kinderen individueel of in een groepje.  
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Nog enkele aandachtspunten: 

• Handvaardigheid: Elke dinsdagmiddag hebben de kinderen beeldende vorming. Wilt 

u ervoor zorgen dat de kinderen niet hun allerbeste kleren aantrekken?  

 

• Gymnastiek: Wij gymmen dit jaar op woensdagmiddag. Graag elke week, bijv op 

maandag, de gymkleren aan uw kind meegeven. 

 

• Verjaardag  

Uw kind mag zijn verjaardag gezellig in de klas vieren en trakteren. Graag enkele 

dagen van tevoren doorgeven aan de betreffende leerkracht wanneer uw kind wilt 

trakteren. De traktatie mag om 8.30 gelijk meegegeven worden aan uw kind.  

 

• Map 

Regelmatig krijgen de kinderen op vrijdag hun bewaarmapje mee naar huis. In het 

mapje zitten dan werkjes die de kinderen de afgelopen week/weken gemaakt 

hebben. Thuis mag de map geleegd worden. Zo kunt u ook zien waar de kinderen op 

school aan gewerkt hebben. Graag maandag de map weer mee naar school, zodat hij 

weer gevuld kan worden.  

 

• Oudergesprek  

Voortgangsgesprek: maandagmiddag 22 november of woensdagmiddag 24 november 

2021 na schooltijd. Dit gesprek gaat over de sociaal-emotionele ontwikkeling- en de 

voortgang van uw kind.  

 

Rapportgesprek: maandag 14 februari of woensdag 16 februari 2022 na schooltijd. Dit 

gesprek gaat over de voortgang van uw kind en we bespreken het rapport.  

 

• Studiedagen 

5-10-2021, 10-11-2021, 03-02-2022, 30-05-2022, 

 

• Website van ’t Klinket 

Op www.cbsklinket.nl  verschijnen regelmatig foto’s van activiteiten in groep 4. Ook 

de maandelijkse info is hierop te lezen. Neemt u regelmatig een kijkje? 

 

Mocht u na het doorlezen van de informatie nog vragen hebben, laat het ons weten.  

Wij gaan er samen met de kinderen en met u een leerzaam en plezierig jaar van maken! 

 

Juf Petra, juf Eline en juf Andrea 

http://www.cbsklinket.nl/

