Informatie groep 3/4
Schooljaar 2018 - 2019

Algemene informatie
In groep 3 zitten nu 16 kinderen en in
groep 4 zijn dit er 9. Samen dus 25.
Het is een gezellige klas die zeker ook hard
kan werken!

In de klas
Groep 4 werkt met een weektaak. Groep 3
gaat halverwege het schooljaar werken met
een dagtaak.
Door met een dag/weektaak te werken, leren
kinderen hun werk zelf te plannen en ze
kunnen zien wat af is of waar ze nog mee aan
de slag moeten.
Kinderen die extra aandacht nodig hebben
komen na de instructie aan de instructietafel
zitten voor extra hulp of uitleg.
Daarnaast hebben wij 4 ochtenden per week
hulp van een onderwijsassistent.

Speciaal
Groep 3/4 werkt bijna het hele jaar
in onze mooie schooltuin. We
verbouwen daar groente en fruit
en vieren in het najaar het
oogstfeest.

Tips voor websites
o www.obsdewereld.eu
o https://obsdewereld.eu/bestanden/48
5032/Goed-gedaan.pdf
o https://www.basisonline.nl/appouderportaal
o www.wijzeroverdebasisschool.nl

Lezen

Schrijven
Om een goed leesbaar
handschrift te ontwikkelen
gebruiken wij in alle groepen
de methode “Klinkers”.

In groep 3 gebruiken wij de methode “Lijn 3” voor het
aanvankelijk lezen. Ben de buschauffeur neemt de
kinderen mee door leesstad, waarin ze d.m.v.
verschillende thema’s alle letters leren. In deze
methode wordt er ook veel aandacht geschonken aan
spelling en woordenschat. Als de kinderen alle letters
kennen en het lezen is goed op gang gekomen, schuift
de focus naar technisch en begrijpend lezen.
In groep 4 gebruiken wij voor technisch lezen
“Estafette” en voor het begrijpend lezen de methode
“Grip”. Deze methode biedt kinderen strategieën aan
om teksten goed te kunnen lezen en begrijpen.

Rekenen

Taal

Voor rekenen gebruiken wij de methode
“Alles telt”.
In groep 3 ligt de focus vooral op getalbegrip
en op het leren uitrekenen van sommen.
In groep 4 leren kinderen met grotere
getallen bewerkingen maken en gaan we
natuurlijk beginnen aan het leren van de
tafels.

In groep 4 t/m 8 werken we met de methode
“TaalActief” voor taal en spelling.
Deze methode betaat uit een leerlijn voor
taal en een leerlijn spelling.
Binnen de leerlijn taal worden de volgende
vier domeinen in aparte lessen behandeld:
 Woordenschat
 Taalverkennen
 Spreken en luisteren
 Schrijven
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