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Welkom in groep 4! 

Beste ouder/verzorger, 

In deze brochure vindt u de specifieke informatie voor groep 4.  

 

Lezen 
In groep 4 is lezen een heel belangrijk onderdeel in het lesprogramma. We lezen dan ook 
heel veel in dit leerjaar. Ze lezen veel zelfstandig waarbij ze zelf een boek mogen kiezen en 
hopelijk ontdekken hoe leuk het lezen van boeken kan zijn. Maar we lezen ook heel veel sa-
men. Dit doen we dan vaak ‘voor-koor-door’, de tekst wordt voorgelezen, daarna lezen we de 
tekst samen in koor en vervolgens lezen de kinderen de tekst zelf.  
Het is belangrijk dat de kinderen thuis ook veel lezen en het liefst op zo’n manier dat ze er 
wel plezier uit blijven halen, dus geen boeken waarin ze geen interesse hebben of saaie 
woordenlijsten maar iets wat ze leuk vinden en wat goed op niveau is. 
Kinderen die lezen lastig vinden krijgen extra ondersteuning bij BOUW. Hierbij gaan ze in de 
hal onder leiding van juf Ada en oudere kinderen van de school nog eens extra oefenen met 
het lezen. 
 
Psalm/lied 
Regelmatig leren we in de klas een psalm of lied van week. Soms gaan we dat lied ook over-
horen en krijgen de kinderen daar een cijfer voor. In de hogere groepen zal dit op wekelijkse 
basis gaan gebeuren. 
In de schoolgids en op de site vindt u het psalmrooster.  
 
Bijbelse geschiedenis 
We gebruiken de methode “Levend Water”. We horen het verhaal van de eerste koning van 
het volk Israël en hoe het vervolgens de koningen erna vergaat. Natuurlijk besteden we ook 
tijd aan alle verhalen rondom Kerst, Pasen etc. Naast de verhalen zingen we ook liederen en 
praten we iedere dag over en met de Here God. 
 
Rekenen 
Rekenen doen we elke dag via Gynzy-kids. Hierbij kan ieder kind op niveau werken en kun-
nen we de resultaten van de kinderen goed bijhouden. De uiteindelijke toetsen maken we 
nog wel op papier. 
Heel belangrijk zijn de tafels 1-10! We oefenen veel op school maar het is hard nodig dat dit 
thuis ook spelenderwijs gebeurt. Parate tafelkennis is voor het rekenonderwijs in de hogere 
groepen van groot belang!  
Verder rekenen de kinderen ‘tot 100’ en soms zelfs al iets verder dan dat.  
Ook leren we klokkijken, analoog en ook al een beetje digitaal. We leren ook het begin vaan 
deelsommen, waarbij het kennen van de tafels ook weer erg handig is. En zo zijn er nog vele 
andere onderwerpen die we hier niet allemaal gaan noemen.  
Rekenen is een hoofdvak en staat iedere dag een uur op het rooster.  
 
Taal 
In groep 4 krijgen de kinderen voor het eerst taal uit de methode: ‘PIT’.  Elk nieuw hoofdstuk 
start met een verhaal, wat de kinderen te zien krijgen d.m.v. een aanstekelijk filmpje op het 
digibord. Aan de hand van diverse thema’s wordt de woordenschat van de kinderen uitge-
breid en verdiept.  
Ook het onderdeel woord- en zinsbouw krijgt veel aandacht. We leren o.a. wat werkwoorden 
en lidwoorden zijn, wat vraagwoorden zijn en nog veel meer! 
 
 



 

Informatiebrochure groep 4 

3 

3 

 
Begrijpend lezen 
Dit vak zit in onze taalmethode, maar daarnaast is er extra aandacht voor dit vak. We lezen ver-
schillende teksten heel goed en maken daar vragen over of doen andere dingen met de tekst om 
te leren hoe je een tekst goed kunt begrijpen en om te leren hoe een tekst in elkaar zit. Goed 
kunnen lezen is uiteraard de basis om dit goed te kunnen, daarom lezen we dan ook heel veel in 
groep 4! 
 
Spelling 
Ook spelling krijgen de kinderen in groep 4 voor het eerst met de methode: ‘PIT’.  
Iedere week behandelen we een nieuwe spellingscategorie die we aan het einde van de week 
ook toetsen door middel van een dictee. Om de 4 woordpakketten krijgen de kinderen een gro-
tere toets met alle woorden van de afgelopen woordpakketten door elkaar heen.  
Voor www.spellingoefenen.nl krijgen de kinderen allemaal een inlog. Op deze site kunnen de kin-
deren ook goed thuis oefenen met de spellingswoorden waar we op dat moment mee bezig zijn. 
Ook via Gynzykids kunnen de kinderen oefenen met verschillende spelling-categorieën.  
 
Kanjertraining 
Centraal staat een verhaal, dit jaar is dat het verhaal van ‘Max en de klas’. Bij dit verhaal horen 
kanjeroefeningen, spelletjes en toneelstukjes. Inmiddels zijn de kinderen al goed bekend met de 
vier petten! Deze training loopt als rode draad door de school heen bij kinderen en leerkrachten. 
We hopen hiermee kinderen meer inzicht te geven in hun gedrag, positief gedrag te stimuleren 
en kinderen een handvat aan te reiken hoe ze moeten handelen als ze te maken krijgen met ne-
gatief gedrag van andere kinderen. 
 
Bewegingsonderwijs 
Wij sporten in de gymzaal op school en kleden dan om in de klas, het is handig als de kinderen al 
zoveel mogelijk gymkleding aan hebben. Deze les vindt plaats op vrijdag.  
De sportlessen worden dit jaar gegeven door een sportleraar; meester Sjohn.  
Het is belangrijk dat kinderen sportkleding en sportschoenen meenemen.   
Controleer even of de schoenen nog passen, i.v.m. eventuele groeispurt in de zomervakantie.  
 
Huiswerk 
In groep 4 hebben de kinderen nog geen standaard huiswerk. Wel moeten ze af en toe een 
psalm leren en kunnen de kinderen thuis oefenen voor rekenen en spelling via Gynzykids en  
spellingoefenen.nl.  Verder is het wel nodig dat de kinderen thuis ook veel lezen, dit zou je dus als 
een soort huiswerk kunnen zien…  
 
Cito-toetsen 
Zoals u gewend bent, zullen er ook dit schooljaar Cito-toetsen worden afgenomen voor ons leer-
lingvolgsysteem. Deze toetsen worden begin februari en eind juni afgenomen. De volgende toet-
sen zullen worden afgenomen:  
Rekenen/ Wiskunde 
Spelling 
Begrijpend Lezen  
Woordenschat 
Drie minuten toets (lezen) 
 
Contactgegevens 
Juf Carola de Haan  caroladehaan@vvgo.nl 
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Leerlingenlijst 


