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Schrijven

Wie?
Algemene informatie
Op dit moment hebben we 25 leerlingen in onze klas,
waarvan er 16 in groep 6 zitten en 9 leerlingen in groep 8.
Het lijkt een gekke combinatie, maar we hebben het erg
gezellig in de klas!

Rekenen

Maandag: Juf Larissa
Dinsdag: Juf Anita
Woensdag: Juf Anita
Donderdag: Juf Anita
Vrijdag: Juf Larissa

Op dinsdag en donderdag is Juf Lianne er vaak ook. Zij is
onze LIO-stagiare.

Weektaak
De kinderen leren zelfstandig hun werk te
maken, door middel van een weektaak.
Hierop kunnen ze zien welke dagen er welke
lessen gemaakt moeten worden.

Contact

Ook zijn er bepaalde opdrachten die ze zelf
moeten inplannen. Hierdoor leren onze
leerlingen plannen en zelfstandig werken.

Handige sites
o https://obsdewereld.eu/bestande
n/485032/Goed-gedaan.pdf
o https://www.basisonline.nl/appouderportaal

Taal en spelling
Voor taal en spelling gebruiken we de methode
‘Taal Actief’. In deze methode wordt er gewerkt op
drie verschillende niveaus.
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom
ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met
‘instapkaartjes’ waarbij het doel van de les meteen
duidelijk is.
Taal actief besteedt in het basisprogramma veel
aandacht aan woordenschat. Zo komen alle
themawoorden meerdere keren aan bod.

Rekenen
Bij rekenen werken we met ‘Alles Telt’.
In deze methode wordt ook gewerkt op drie
verschillende niveaus, waardoor je elke leerling op
maat kan ‘bedienen’.
Een schooljaar is in 6 blokken verdeeld, die uit 25
lessen bestaan. Aan het einde van een blok wordt alle
behandelde stof getoetst.

Wereldoriëntatie
Met wereldoriëntatie werken we in thema’s
aan de hand van de methode ‘Naut, Meander
en Brandaan’.

Andere vakken en materialen
We behandelen natuurlijk veel meer vakken en
onderwerpen in de klas, zoals begrijpend lezen,
schrijven en Engels.

We werken twee weken aan een thema van
één van deze onderdelen en sluiten dit altijd
af met een toets.

Op school hebben we toegang tot tablets. Deze
proberen we regelmatig in te zetten tijdens onze
lessen of wanneer leerlingen zelfstandig aan het werk
zijn.

In elke les leren kinderen kennis en
vaardigheden. Die passen ze direct toe in de
opdracht aan het eind van elk thema: de
Uitdaging. Deze combinatie van leren én
doen zorgt voor een hoger leerrendement.

Tevens staat er bij ons in de klas een
‘Breinkwekerskast’ waar individuele of
samenwerkingsspelletjes zitten om de breinen te
laten kraken!

Contact
anitasmid@obsdewereld.eu
larissakraaijenoord@obsdewereld.eu
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