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Algemene informatie
In groep 4/5 zitten 27 leerlingen. In groep 4 zitten
14 leerlingen en in groep 5 zitten er 13.
Verder is Joyce Dechering vijf ochtenden in de week
aanwezig in de klas als onderwijsassistent. Zij begeleidt
de kinderen bij hun leerproces.

Wereldoriëntatie
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen voor het eerst echt
de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
en techniek. Er wordt dan twee weken lang aan een
thema gewerkt vanuit de methode ‘Naut’ ‘Meander’
en ‘Brandaan’. Tijdens het thema worden de leerlingen
uitgedaagd om natuurlijk meer kennis te verkrijgen
over een onderwerp, maar dat is niet het enige. De
leerlingen worden ook uitgedaagd om 21e eeuwse
vaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden
helpen leerlingen om een betere overgang te hebben
naar het voortgezet onderwijs. Het thema wordt altijd
afgesloten met een toets.

Zelfstandig leren
De leerlingen leren zelfstandig hun werk te maken met
behulp van een eigen weektaak. Op de weektaak kunnen
zij zien welke taken op welke dag gemaakt moeten
worden.
Verder leren de leerlingen om te plannen doordat zij zelf
taken moeten inplannen op hun weektaak. Op deze
manier worden de leerlingen eigenaar van hun eigen
leerproces.
Soms heeft een leerling extra aandacht nodig om het
vervolgens zelfstandig te kunnen. Deze leerlingen komen
na de instructie aan de instructietafel zitten voor extra
hulp of uitleg.

Lezen
Elke dag wordt er gelezen. Er wordt aandacht besteed
aan technisch en begrijpend lezen. Voor het begrijpend
leren lezen maken we gebruik van de methode ‘Grip op
lezen’. Om het technisch lezen te bevorderen gebruiken
we de methode ‘Station Zuid’. Dit is een methode die
werkt aan het vlot leren lezen, maar ook de
leesbevordering stimuleert bij de leerlingen. Ook wordt
er tijd ingeruimd om vrij te lezen. Daarnaast gaan we
met de hele klas dit jaar een aantal keer naar de
bibliotheek waar de leerlingen hun eigen leesboek
mogen uitzoeken om te lezen!

Rekenen
Voor het rekenen gebruiken wij de methode ‘Alles telt’. Elke dag staat er rekenen op het programma. Om
het leerproces te bevorderen worden er veel materialen ingezet zoals getallenlijnen of maatbekers. Aan
het eind van het jaar beheersen de leerlingen o.a. het volgende:
Groep 4:
✓ De leerlingen kunnen tellen tot 100 (voor en achteruit).
✓ De leerlingen kunnen de tafels 1 t/m 5 en de tafel van 10 opzeggen.
✓ De leerlingen kunnen sommen met muntgeld en/of briefgeld oplossen.
Groep 5:
✓ De leerlingen kunnen tellen tot 1000 (voor en achteruit).
✓ De leerlingen kunnen klokkijken (analoog en digitaal) met hele en halve uren en kwartieren.
✓ De leerlingen kunnen keersommen met samengestelde getallen oplossen (20 x 35).

Contact
U kunt mij eenvoudig bereiken via de telefoon, op het
schoolplein of via het ouderportaal.
liannevanleeuwen@obsdewereld.eu
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