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Algemeen

Taal

•
•
•
•
•
•

Elke ochtend ontbijten is wenselijk.
Op tijd naar bed gaan.
Thuis op een rustige plek huiswerk maken.
Gymspullen mee op donderdag.
Bij ziekte telefonisch afmelden vóór 8.30 uur.
Te laat komen is erg vervelend zowel voor de groep als
voor uw kind.

•
•

De kinderen leren:
Taal: Taal in Beeld:
o
o

o
o
o

Lezen

•
•
•
•

Woordenschat: nieuwe woorden.
Taalbeschouwing :bijv. letters, leestekens, alfabet,
lidwoorden, werkwoorden(doe-woorden),naamwoorden.
voorzetsels.
Schrijven bijv. een uitnodiging,
een recept,gedichtjes,woordweb,korte teksten..
Spreken/luisteren: bijv. een persoonlijk verhaal vertellen,
een telefoongesprek voeren.

Wekelijks minstens een half uur boeken/teksten lezen.
Lees samen en praat na met uw kind over wat het leest.
Kind vragen stellen over het verhaal.
Regelmatig de Bibliotheek bezoeken is leuk en leerzaam.
De bibliotheek is gratis voor kinderen.
Let hierbij op het AVI-niveau (M4= midden groep 4, E4=
eind groep 4).

Rekenen

•

De kinderen leren:
o
o
o
o

o
o

Spelling

•
•
•

Rekenstrategieën van school ook thuis toepassen.
Rekenhuiswerk het liefst samen maken.
Wanneer wij starten met de tafeltjes laten wij dit
weten en dient er ook thuis geoefend te worden.

•

De kinderen leren:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Huiswerk

•
•
•

Toetsen

Het optellen en aftrekken tot 100 (zie bijlage 3: optellen
en aftrekken).
Tellen tot 100, terugtellen van 100 tot 0.
Tellen met sprongen van 5 en 10 (bijv. 5-10-15-20 etc.).
Klokkijken: hele en halve uren op de analoge en de
digitale klok en kwartieren (kwart over/kwart voor) op
de analoge klok.
Tafels oefenen: 1 t/m 6 en 10.
Alle munten en biljetten t/m 100.

2 medeklinkers aan het begin/eind (bijv. klap en tent).
3 medeklinkers aan het begin/eind (bijv. strik en worst).
2 medeklinkers met tussenklank (bijv. wolk en berg).
v-, f-.
z-, s-.
sch-, schr-.
ng, nk.
eer, oor, eur.
ei, ij.
aai, ooi, oei.
be-, ge-, ver-.
eind-d.
eeuw, ieuw, uw.
au, ou.
ch, cht.
Verkleinwoorden met je, tje, pje.
Gesloten lettergreep (dubbele medeklinker).
Open lettergreep (tweetekenklank).

Uw kind krijgt 1 per week huiswerk op niveau. Dit is
op vrijdag.
Het is de bedoeling dat het huiswerk uiterlijk
donderdag (maar liefst eerder) ingeleverd wordt.
Maak van het huiswerkmoment geen drama, wanneer
u kind iets niet begrijpt en het lukt samen ook niet,
geef het huiswerk weer mee naar school; de meester
legt het graag nog eens uit.
In groep 4 is de spellingtoets de enige toets waar de
kinderen thuis voor kunnen oefenen; het dictee.

Dit gebeurt acht keer per jaar: de kinderen krijgen
de instaptoets mee naar huis en mogen deze
woorden oefenen.

Computer

Bedtijd

•

http://jufelleke.yurls.net/
Juf Elleke zet regelmatig allerlei zaken op de site
waar kinderen mee aan de slag kunnen.

•

Leerzame websites
www.leestrainer.nl (oefenen voor CITO-toetsen)
www.schoolbordportaal.nl
www.hbbclub.nl
www.okki.nl
www.rekenen-oefenen.nl
www.squla.nl (niet gratis)
www.gynzy.com

•

Het is heel prettig en ook goed wanneer u uw kind
voor het slapen gaan eventjes voorleest. Uw kind mag
natuurlijk ook aan u voorlezen.
Zelf nog even lezen voor het slapen gaan is ook prima.

•

TV kijken

Contact

Tips:
• Klokhuis.
• Z@ppelin.
• Nickelodeon.
• Disney XD.
• Schooltv.
• Jeugdjournaal (om 18.45uur op Nederland 3).
• Huisje,boompje,beestje.
• Nieuws uit de natuur.

•

Uw aanwezigheid tijdens rapportgesprekken is erg

leerkracht/Intern
begeleider

belangrijk.
• Indien u een probleem heeft kunt u het beste eerst
contact opnemen met de groepsleerkracht.
Belangrijke berichten worden via Isy digitaal aan u
toegestuurd.

BIJLAGE: OPTELLEN EN AFTREKKEN
In groep 4 rekenen de leerlingen in eerste instantie tot 20 en uiteindelijk tot 100 (alle somtypen).
Rekenen naar analogie (4+3=7, dus 74+3=77) is een van de strategieën die bewust ingezet worden.
Voorbeelddoelen:
• Automatisering van het optellen, aftrekken en splitsen t/m 10;
• Optellen en aftrekken tussen 10 en 20;
• Optellen en aftrekken over het eerste tiental, ook automatiseren;
• Optellen en aftrekken met tientallen;
• Optellen en aftrekken tussen de tientallen naar analogie (4+3= → 74+3=; 8-5= → 48-5=);
• Optellen en aftrekken met eenheden over het tiental (38+5=; 83-7=);
• Optellen en aftrekken met tientallen (57+20=; 94-30=);
• Optellen en aftrekken tot en met 100: alle somtypen.
De getallenlijn:
Optellen

47+8=55

47+18=65

32-6=26

32-16=16

