Info. groep 4
Lezen:
Enkele leerlingen die vorig schooljaar E3 niet gehaald hebben worden vóór de herfstvakantie
opnieuw getoetst. M4 wordt in januari getoetst en einde schooljaar E4.
Aan het einde van het schooljaar wordt AVI E4 goed gelezen (dit is vergelijkbaar met de
vroegere AVI 5: goed!
TIP: Het zou een goede gewoonte zijn om elke dag 15 minuten samen met Uw kind te
lezen!

REKENEN:
Twee jaar geleden zijn wij gestart met de nieuwe versie van Pluspunt. In groep 4 staan alle lessen
in een werkboek. Dus geen aparte rekenboeken. Alle lessen in Pluspunt bestaan uit een combinatie
van leerkrachtgebonden momenten en momenten van zelfstandig werken.
De leerstof in Pluspunt is opgebouwd uit kleine stappen. In elk blok staan nieuwe doelen (nieuwe
stof) en toetsdoelen centraal, ofwel een combinatie van nieuwe stapjes en herhaling van eerder
aangeboden stapjes. De nieuwe doelen worden pas in het daaropvolgende blok getoetst. Elk blok
bestaat uit 15 lessen en les 12 is de toetsles. Ieder drie weken volgt een toets. De toetsen
worden op de computer gemaakt. Conform afspraak op schoolniv.
Naar aanleiding van de toets volgt in het werkboek herhaling; puntbladen (gemiddeld niv.) of
plusbladen (verrijking; rekensterk); of kopieerbladen voor de uitvallers; deze leerlingen werken
samen met de juf.
Pluspunt besteedt ook veel aandacht aan automatiseren van sommen; het snel kunnen uitrekenen
van sommen. Dit wordt ook geoefend na drie lessen en getoetst in de toets (niet in elke toets).
In groep 4 moeten de kinderen sommen tot 20 geautomatiseerd hebben en zo veel
mogelijk in herinnering gehaald (uit het hoofd kennen) bijv: 6+4=10 want dat weet ik
gewoon´.
Dit geldt ook voor de tafeltjes 2, 3, 4, 5 en 10. Handig rekenen wordt elke les met
voorbeelden toegelicht.

Handig om te weten als u samen met uw kind thuis wilt oefenen:
Verliefde harten (altijd samen 10); Wie is er verliefd op 5? En wie op 7? Enz.
Verliefde hartensommen; 5+5 of 10-5; maar ook 14 +6 of 20-6 (want 20 is 10 meer)
Tweelingen(dubbelsommen); 7+7, 14-7
Vrienden van 100; 30+70 of 100-80
Bijna-dubbelsom; 6+7 of 12-7
Verdwijnsommen; 17-17
Bijna-verdwijnsom; 19-18 of 19-17
Splitspaal; splitsen van getallen;
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We maken bij het uitrekenen van sommen >20 veel gebruik van een `lege getallenlijn`;
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Hup; stap van 1; grote hup: stappen van 2 tot en met 9
Sprong; sprong van 10 ; grote sprong van 20 tot en met 90
Tafelspin: rekenschema waarin de relatie tussen verschillende keersommen
weergegeven wordt. Bijv:
verwisselen 7x6=
↑
1x minder

5x7

← 6x7=42 →
↙

de helft 3x7=

7x7=

1x meer

↘
het dubbele 12x7=

Tafeltjes oefenen; spelenderwijs oefenen op de computer.

Wat gaat uw kind leren in groep 4:

-

Sommen tot 20 snel kunnen uitrekenen (tot 10 gememoriseerd)
De getallen tot 100 goed benoemen en schrijven
Goed begrip m.b.t. tiental en eenheden
Kennis van even en oneven getallen
Doortellen en terugtellen tot 140
Erbij en eraf sommen < 100 met overschrijding van het tiental
Tafeltjes 2 (start in blok 4),4, 5 en 10 gememoriseerd (zonder bedenktijd direct het goede
antwoord hebben) deelsommen wordt geïntroduceerd binnen verhaaltjessommen
Klokkijken; hele en halve uren, kwartieren en tijden als 5 voor/over het hele en half uur
digitale tijd; hele en halve uren (tweede helft van groep 4)
Meten met een liniaal (cm, m)
Plattegronden aflezen(bouwen), welke plattegrond hoort bij welk gebouw
Geldsommen tot 100
Kalender, (staaf)grafieken aflezen, oefenen in aflezen maatbekers (liter), weegschalen (kg,
gr), thermometers (Celsius)
Inzicht krijgen kun je leren als je het tellen op de vingers los durft te laten!

Taal:
Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode: Alles–in-1. In deze methode zijn de vakken
taal, spelling, begrijpend lezen, Engels en expressie geïntegreerd. In deze lessen staat steeds 8
weken een project centraal. In groep 4 is het eerste project: Waar is het? De volgende thema´s
komen hier o.a. aan de orde: de klas(plattegrond), de inrichting van de straten, dorp/stad,
Nederland, de aarde. We houden u op de hoogte wat het volgende project is. Elk project wordt
afgesloten met een toets.
Schrijven:
We gebruiken in groep 4 vanaf dit schooljaar de methode: Pennenstreken.
In groep 4 ligt de nadruk op het automatiseren van het schrijven van verbonden lopend schrift en
tevens worden de hoofdletters aangeleerd.
Engels:
Elke week krijgt groep 4 Engels (volgens de methode Alles-in-1. In deze les leren de kinderen op
een speelse manier eenvoudige woorden en zinnetjes.
Nieuwsbegrip:
Elke vrijdag kijken de kinderen via het smartbord naar een uitzending van Nieuwsbegrip. Een
actualiteit van de afgelopen week staat hier binnen centraal en wordt met de kinderen besproken.
Gymnastiek:
Dinsdag: toestellen; donderdag: spelles.
De sportiviteit is een belangrijk aandachtspunt tijdens de spellessen.
Gemakkelijke kleren op de dagen van de gymlessen is een aanrader. Let ook op sieraden
(oorbellen, armbanden, kettinkjes en ringen). Gymtas vergeten: géén gymles!
Huiswerk:
Om de twee weken krijgt uw kind spellinghuiswerk mee naar huis. De woorden die twee weken
lang centraal staan tijdens de spellingslessen (weekwoorden) worden thuis overgeschreven. In de
week van het huiswerk volgt een oefendictee. Om de 8 weken een groot dictee.
Nakijken van werk:
Vanaf groep 4 wordt niet alles meer nagekeken. Elke week zien we min. 2 keer het werk van elk
kind. Indien nodig wordt het werk vaker nagekeken.
Punten:
Vooral de toetsen worden voorzien van een punt. Overige werkjes worden voorzien een
waardering.
Hebt U vragen of wilt U iets meedelen kunt U het beste na schooltijd even binnenlopen,
dan heeft de leerkracht de rust om U alle tijd te geven. Dus: LIEVER NIET VOOR
SCHOOLTIJD!

