
 

Groep 4/5 
 

Naam leerkracht:  
Donna Erckens: Werkdagen ma-di-wo-do-vr ochtend 
Fransje Sips: werkdag vrijdagmiddag 
 
In groep 4 zitten 15 kinderen: 8 jongen en 7 meisjes 
In groep 5 zitten 8 kinderen: 3 jongen en 5 meisjes 

Gymmen:  
Groep 4 op maandag 
Groep 5 op donderdag 
Kleding: gymschoenen, korte broek en t-shirt 

Het programma en aanbod van de groep: 
 
Welke methodes worden er gebruikt in groep 4 en 5? 
Rekenen: Wereld in getallen www.dewereldingetallen.nl 
Taal: Staal taal www.malmberg.nl 
Spelling: Staal spelling www.malmberg.nl 
Lezen: Estafette  www.zwijsen.nl 
Schrijven: Pennenstreken www.zwijsen.nl 
Wereldoriëntatie ( aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek): Argus Clou www.malmberg.nl 
Studievaardigheden www.delubas.nl 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Leefstijl www.edu-actief.nl 
Verkeer: Wijzer door het verkeer Noordhoff www.noordhoffuitgevers.nl 

Belangrijke informatie van deze groep: 
Hoe gaan wij te wij te werk? 
  
Op het planbord staat het programma van de dag. 
De kinderen starten elke ochtend in hun eigen groep en gaan daarna naar de leesgroep van hun niveau 
(behalve maandag).  
 
Technisch lezen geven wij schooldoorbrekend: d.w.z. het kind leest met leerlingen van de Bernardusschool en 
de Triangel die hetzelfde leesniveau hebben. 
Rekenen, spelling en begrijpend lezen geven wij klassendoorbrekend, d.w.z. het kind zit in een groep van 
leerlingen die dezelfde vaardigheid hebben in het betreffende vak. 
Alle andere vakken krijgt het kind in de eigen (stam)groep. 
 
In de eerste pauze gaan de kinderen eerst naar buiten, daarna eten ze kort in de klas hun snack. In de tweede 
pauze eten de kinderen in de klas. Daarna gaan ze naar buiten.  
  
Iedere dinsdagmiddag voor groep 4 en iedere vrijdagmiddag voor groep 5 staat in het teken van de 
workshops. Tijdens deze workshops werken de kinderen 4 weken aan verschillende vakgebieden zoals natuur 
en techniek, muziek, tekenen, handvaardigheid en koken. Na 4 weken wordt gerouleerd. 
Groep 5 heeft elke maandag nog een extra “cutuurboost” op het gebied van dans, toneel, beeldende vorming 
en muziek. 
 
Huiswerk: 
Groep 4: woordenschat en tafeltjes 
Groep 5: tafeltjes , geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. 
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