
Groepen 4: Belangrijke info 
 
 
 
 
 
Welkom in groep 4 
Wat fijn dat u een kijkje neemt bij de informatie van de groepen 4. 
 
In groep 4A zijn Annemarie Gase  en Elise Venema de leerkrachten. In groep 4B zijn 
dit Laurie Schellekens en Elise Venema. 
De ondersteuning in de groepen 4, de handen in de klas (HIK) wordt geboden door 
Marije Verheul, Annet Kelder, Ellen Venings en Lonneke Oostdam 
Samen met de groepen 4 vormen wij de onderbouw. 
Gedurende de thema’s van 4 x Wijzer en de ateliers zullen we veel samenwerken 
met alle groepen van de onderbouw. Maar ook op andere momenten zal er over en 
weer uitgewisseld worden. 
	
 
Hieronder vindt u informatie over het werken in groep 4 en de algemene regels. 
 
 
Regels en omgaan met elkaar. 
In de klas hanteren we vijf duidelijke afspraken over met elkaar omgaan. Deze 
afspraken hangen ook aan de wand. 
We hechten veel waarde aan een respectvolle omgang met elkaar waarbij 
onenigheid wordt uitgepraat. We besteden aandacht aan het verschil tussen pesten 
en plagen. Tegen agressief gedrag en elkaar pesten treden we zeer strikt op. Dit 
wordt NIET getolereerd. We hopen dat ouders die merken dat er op dit gebied iets 
mis is, ons dit snel komen vertellen. We zijn altijd bereid voor geconstateerde 
problemen een oplossing te vinden. 
 
 
Het werken in groep vier. 
Wij beginnen  in groep 4 met weektaken. De kinderen krijgen iedere dag een aantal 
werkjes te doen, waarvoor een bepaalde tijd staat om het af te krijgen. In deze tijd 
werken ze zelfstandig aan spelling, taal, rekenen, lezen en schrijven. De kinderen 
maken de taken van de dag, maar mogen ook verder werken aan taken van de 
dagen erna. Verder is er weekwerk. Dit zijn werkjes die de leerlingen zelf over de 
dagen van de week verdelen.   
 
 
Lezen/leesbeleving 
Het leesonderwijs in groep 4 bestaat uit een aantal onderdelen: 
Het eerste half jaar twee keer in de week tutor lezen.  
Estafette lezen. Dit is onze technisch leesmethode.       
BAVI lezen. Elk kind heeft een bibliotheek boek in zijn laatje waaruit elke dag 20 
minuten gelezen wordt. 
Een kind mag dit jaar een boekbespreking of spreekbeurt houden. Dit is vrijwillig. 
 
Taal/ spelling 
Voor taal en spelling werken we met de methode “STAAL”. 



 
Rekenen 
We werken met de methode “Wizwijs” en het reken-wiskundeprogramma Met 
Sprongen Vooruit.  Het vlot beheersen van sommen tot 20 is een voorwaarde om de 
rekenstof van groep 4 te begrijpen. We werken in groep 4 met rekenen tot 100.  
Na de kerstvakantie beginnen we met het automatiseren van de tafels (1 t/m 6 en 
10). 
 
Schrijven 
Met schrijven gaan we door met de methode “Pennenstreken”. 
In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan het schrijven en toepassen van de 
hoofdletters. 
 
Engels 
We gebruiken de tv serie “Engels met raaf” en de methode “I pockets”.  
 
Projecten (wereldoriëntatie), handvaardigheid, tekenen en muziek 
Voor wereldoriëntatie werken we met het model van  VierKeerWijzer. 
We laten de creatieve vakken hierbij aansluiten. 
Vanaf september krijgen de kinderen 9x, om de twee weken, muziekles van een 
vakleerkracht. 
De lessen worden afgesloten met een openbare les / presentatie voor de ouders. 
 
Toetsen 
Er wordt op twee manieren getoetst: methode gebonden toetsen en cito toetsen. 
Methode gebonden toetsen horen bij de methodes. Zij toetsen de leerdoelen van een 
korte periode. We toetsen taal, rekenen, spelling en lezen. 
Cito toetsen gebruiken we om alle aangeboden leerstof t/m groep 4 te toetsen. 
Hieruit blijkt of een kind het geleerde goed opslaat en toe kan passen. Dat is voor 
sommige kinderen lastig waardoor er een behoorlijk verschil tussen uitslagen van 
methode gebonden toetsen en cito toetsen kan zijn 
Twee keer per jaar worden de cito toetsen afgenomen. Maak geen afspraken onder 
schooltijd in deze periodes. In de ouderkalender staan de Cito periodes aangegeven.  
Rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen wordt met de cito getoetst. 
 
Oudergesprekken en rapport 
Gedurende het hele jaar zijn er een aantal momenten ingeroosterd voor 
oudergesprekken. 
Het eerste gesprek in september is een kennismakingsgesprek. 
In november is het oudergesprek facultatief. 
In februari en juni zijn de oudergesprekken over het rapport en de cito uitslagen.  
Indien er meerdere kinderen in het gezin zijn, plannen we daarvoor de gesprekken 
op dinsdagmiddag. 
 
Praktische zaken 
Over de aanschaf van kleurpotloden, pakje stiften, puntenslijper, schaar, kladblok, 
etui en plakstift bent u al geïnformeerd door de etuibrief. 
Rond 10 uur gaan de kinderen iets drinken en eten. De vraag  is om dit zo gezond 
mogelijk te houden. Denk hierbij aan fruit, groente en water. 
Maandagochtend en donderdagochtend is er gymnastiek. Het is verplicht om 
gymschoenen aan te hebben en na het gymmen te douchen. 



Uitnodigingen voor een verjaardagspartijtje graag uitdelen buiten de school en het 
schoolplein. Dit om teleurstellingen bij leerlingen te voorkomen. 
 
 
Avondvierdaagse 
Het organiseren van de avondvierdaagse is een aangelegenheid van ouders. De 
avondvierdaagse commissie organiseert de inschrijving, een versnapering op elke 
wandelavond en een ontvangst in de stad waarbij de medailles worden uitgereikt. 
Kinderen kunnen zich alleen inschrijven voor de avondvierdaagse als er een 
begeleider meeloopt. Leerkrachten zijn dus niet verantwoordelijk voor de kinderen 
tijdens de wandelavonden. 
De leerkrachten zijn wel aanwezig op de laatste avond om de medailles uit te delen. 
 
Hulpvraag aan ouders 
Dit jaar hebben wij ook uw hulp hard nodig. Bijvoorbeeld: begeleiding bij excursies en 
het schoolreisje, luizenmoeders, knutselhulpen enz.. Hulp vragen we via de digiDUIF 
of lijsten bij de deur. 
Onderstaande data kunt u al in de agenda zetten: 
Schoolreisje     woensdag 27 september 
Sinterklaascircuit    dinsdag 5 december 
Voorstelling in de stadsschouwburg  maandag 5 februari  
Excursie naar de Bavokerk   datum nog niet bekend 
 
Groep 4 digitaal 
In de klas werken kinderen regelmatig op tablets en i pads. Hierop oefenen ze de 
woordenschat en rekenen en werken ze aan opdrachten van VierKeerWijzer. 
Thuis kunt u uw kind digitaal laten oefenen: ambrasoft en gynzy. 
Elke vrijdag krijgt u een digiDUIF.  Lees deze goed, zodat u goed op de hoogte blijft 
van alle nieuwtjes van groep 4. 
 
Met deze informatie krijgt u een idee wat er in groep 4 aan de orde komt.  
U bent altijd welkom bij ons als u een vraag heeft. 
Ook kunt u ons e-mailen of berichten via digiDUIF. 
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