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Informatiebrief groep 4-5-6 
 
Voor u ligt de informatiebrief van groep 4-5-6. In de schoolgids vindt u informatie over onze school. In deze 
informatiebrief leest u aanvullende informatie over de groep van uw kind.  

 

Kennismaking de “Gouden weken” 

Na de vakantie besteden wij extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming. Wij vinden het 
belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen in de groep en dat er een veilige sfeer is waar kinderen goed (samen) kunnen 
werken. Naast activiteiten van Fides maken wij met de kinderen klassenafspraken, gebruiken we spelvormen voor een 
positieve groepsvorming en zullen de kinderen de werkwijze in de groep leren kennen. 

Naar school 

De kinderen komen vanaf 8:30 uur met de fiets of lopend naar school en maken gebruik van de linker ingang. Bij de eerste 
bel om 8:35 mogen zij naar binnen en gaan zitten lezen. Bij de tweede bel om 8:40 moeten de kinderen binnen zijn en 
starten we met de les. 

Dagindeling 

In de ochtend krijgen de kinderen les in de kennisvakken: rekenen, taal, (werkwoord)spelling, technisch lezen en begrijpend 
lezen. In de middag wordt er vooral gewerkt met IPC, kunstzinnige vorming zoals drama, muziek en beeldende vorming, 
verkeer, Engels en gym. 

Onderwijstijd 

8:40-10:15 uur lestijd 
10:15-10:30 uur kleine pauze 
10:30-12:00 uur lestijd 
12:00-12:30 uur grote pauze met lunch 
12:30-14:10 lestijd 

Het werken met thema's 

Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijke omschreven leerdoelen en thema’s die units worden 
genoemd. Units met onderwerpen die kinderen enthousiast en betrokken maken en waarin alle wereldoriëntatie- en 
creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. De kinderen leren 
verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende 
invalshoeken. 
IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzichten, waardoor kinderen beter leren omgaan met 
de complexiteit van de 21e eeuw en de daarbij behorende vaardigheden eigen maken. De focus ligt op het leerproces. 
Met IPC werken de kinderen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Ze leren zich verplaatsen 
in de belevingswereld van klasgenootjes, en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Het is daarbij onmisbaar dat 
kinderen hierbij ondersteuning krijgen van hun omgeving en thuis. Door thuis ook over de onderwerpen te praten, 
materialen te zoeken e.d. krijgt het nog meer betekenis voor de kinderen. 
 
De volgende thema’s komen dit schooljaar in groep 4/5/6 aan bod: 

• Energie challenge; bright sparks/water on tap 
• Kinderboekenweek; gi-ga-groen 
• Chocolade 
• Lentekriebels (en lente algemeen) 
• Woon jij hier in de buurt?  
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Mocht u na het lezen van de titels van de units leuke ideeën hebben voor een invulling of denkt u zelf een persoonlijke 
bijdrage te kunnen leveren, dan staan wij open voor suggesties en kijken we of we dit in het programma kunnen inpassen. 

Vakgebieden 

- Technisch lezen 

In groep 4/5/6 blijft het technisch lezen erg belangrijk. Daarom lezen de kinderen dagelijks. Hiervoor gebruiken we 
verschillende methodieken voor verschillende doelen. DMT-lezen om het tempo te verhogen, tekst lezen om het correct 
en vloeiend lezen te oefenen en vrij lezen in leesboeken, stripboeken, informatieboeken en moppenboeken om het 
leesplezier te verhogen. De leerlingen van groep 4, 5 en 6 krijgen daarnaast gerichte leesinstructie om het voortgezet 
technisch lezen te verbeteren met behulp van coöperatieve werkvormen en de Estafette methode. 

 

- Begrijpend lezen (en woordenschat) Nieuwsbegrip: 
 
Wekelijks wordt er in groep 5 en 6 gewerkt met de methode Nieuwsbegrip XL. Elke week krijgen de kinderen een actuele 
tekst aangeboden. Deze tekst gaat schoolbreed over hetzelfde onderwerp, alleen het niveau van de teksten en opdrachten 
is verschillend. Alle kinderen werken op eigen niveau. Woorden uit deze actuele teksten worden tevens gebruikt voor (een 
gedeelte van) ons woordenschatonderwijs. In groep 4 werken we tot de kerstvakantie met humpie dumpie waar we de 
nadruk leggen op begrijpend lezen. Na de kerstvakantie werken zij ook structureel met Nieuwsbegrip. 
 

- Taal en spelling 

We werken met de methode Taalactief. In deze methode is er, naast de gewone taalaspecten zoals luisteren en spreken, 
stellen, taalbeschouwing, informatiemiddelen en spelling, extra aandacht voor de woordenschat. Het aanbod van taal en 
spelling is aangepast aan de verschillende niveaus van de kinderen. 
In de methode ligt de nadruk bij spelling op het luisteren naar klanken van woorden in combinatie met spellingregels. De 
methode wordt in groep 4 tot en met 8 gebruikt en de leerstof wordt aangeboden in verschillende instructiegroepen. Waar 
het kan wordt verbonden lesgegeven, als dezelfde spellingafspraak tegelijk in de combinatiegroep behandeld kan worden. 
De lesdoelen worden expliciet aan alle kinderen aangeboden.  
 

- Rekenen 

We werken we met de methode Pluspunt 4. Deze methode biedt de basislessen op papier aan en digitale oefensoftware 
op maat voor elk kind. Vanaf groep 6 kunnen de papieren basislessen op 3 niveaus worden aangeboden, die het beste 
passen bij de mogelijkheden van het kind en het daarbij passende vervolgonderwijs. 
Rekenen is meer dan alleen uitrekenen, het gaat ook om het toepassen van deze rekenkennis in allerlei dagelijkse situaties. 
De kinderen leren: waar gaat het over, wat wordt er gevraagd, wat ga ik uitrekenen, welke som hoort daarbij en wat 
betekenen de getallen. Daarna wordt de som pas uitgerekend en tenslotte wordt er gekeken of de oplossing past bij het 
oorspronkelijke rekenprobleem. 
Er is volop aandacht voor wiskundig denken, de 21e-eeuwse vaardigheden en de kinderen eigenaar maken van hun eigen 
leerproces. 
 
De leerdoelen voor groep 4 zijn: 
Optellen/aftrekken t/m 100, tafels van 1 t/m 10; waarvan de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10 geautomatiseerd worden, klok kijken, 
getalbegrip t/m 200, automatiseren van de erbij en eraf-sommen t/m 20, optellen / aftrekken t/m 100. 
De leerdoelen voor groep 5 zijn:  
Optellen/aftrekken t/m 1000, tafels van 1 t/m 10 geautomatiseerd, analoge en digitale klok, getalbegrip t/m 1000, 
automatiseren t/m 100.  
De leerdoelen voor groep 6 zijn:  
Getalbegrip t/m 10.000, onder elkaar optellen en aftrekken t/m 10.000, vermenigvuldigen en delen met grotere getallen, 
eenvoudige breuken, klok (analoog en digitaal), meten, tijd, geld. Geautomatiseerd kennen van de sommen tot 100 en de 
tafels 1 t/m 10 is ook in groep 6 van groot belang.  
 

- Schrijven 

We werken in alle groepen met de methode Pennenstreken. Hierbij worden in groep 4 de hoofdletters aangeleerd en de 
letters/verbindingen geautomatiseerd. De kinderen schrijven in groep 4 eerst nog met potlood. Gaandeweg het schooljaar 
stappen ze over op een rollervulpen. In groep 5 en 6 staat onderhoud van het verbonden schrijfschrift centraal. 
Schrijfmaterialen krijgen de kinderen van school. 
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- Engels 

We geven lessen Engels op de hele basisschool, vanaf groep 1 tot en met groep 8. We volgen de methode ‘Take it Easy’, 
maar gebruiken daarnaast ook andere materialen en bronnen zoals: prentenboeken, liedjes, drama, spel, werkbladen, 
computer en het digitale schoolbord.  
 

- Verkeer 
 

We gebruiken voor verkeer de methode Wijzer door het verkeer. We werken met een werkboekje en hebben daarnaast 
ook praktische lessen buiten. Onze school is een BVL school. Dat betekent dat wij het Brabants Verkeersveiligheids Label 
behaald hebben. Jaarlijks zijn er voor elke groep en schoolbreed diverse activiteiten om kinderen te leren veilig deel te 
nemen aan het verkeer en om dit label te kunnen behouden.   
 

- Gymnastiek 

Op vrijdag gaan we gymmen. De kinderen krijgen in verschillende vakken afwisselend spelonderdelen en 
toestelonderdelen aangeboden. De gymles duurt 75 minuten. De kinderen hoeven niet te douchen, maar kleden zich na 
de gym wel om. De kinderen gaan dus niet terug de klas in met hun gymkleren nog aan. Wanneer kinderen niet mee 
kunnen gymmen graag een berichtje aan de groepsleerkracht die die dag in de klas werkt. 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen, werken wij met de Fides-methode. 'Fides' 
betekent 'vertrouwen'; vertrouwen in jezelf. Via praktische en zichtbare manieren krijgen de 
kinderen inzicht in zichzelf en de omgeving en door sociale vaardigheden leren ze zichzelf (bij) te 
sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik van alledaagse 
"symbolen" zoals; ballon, sleutelbos, ojee-oké-gedachte, 100%, rugzak, Matroesjka, domino.  
De schoolmascotte Panter Mard helpt de kinderen hierbij.  

 
Werkvormen 

- Zelfstandig werken 

In groep 4-5-6- werken we met een doelenblad. Kinderen stellen elke week hun eigen doel. En leren dit te evalueren en bij 
te stellen. 
Hierdoor hebben zij meer eigenaarschap over hun leren. 
 

- Werken met chromebooks 
 

De chromebooks worden vooral ingezet als aanvulling op de methode en als extra oefening. Soms mogen de kinderen iets 
opzoeken op internet of een stukje typen in Word. Ook worden deze gebruikt om werkstukken of presentaties te maken. 
We bespreken het gebruik van internet en social media met de kinderen. 
 

- Coöperatief leren 

Coöperatief leren is groepswerk waarbij kinderen samen werken en leren. Kinderen krijgen per leerjaar een aantal 
coöperatieve werkvormen aangeleerd. Hiermee wordt de leerstof op een effectieve manier verwerkt. Bij coöperatief leren 
hoort een aantal groepsregels/-afspraken. 
Coöperatief leren: 

• Versterkt en stimuleert sociale en communicatieve vaardigheden 
• Maakt leerlingen meer zelfverantwoordelijk 
• Maakt de lessen interactiever en afwisselender 
• Geeft een positief effect op de leerresultaten 

In iedere bouw werken we met werkvormen die de samenwerkingsvaardigheden van die leeftijdsgroep stimuleren. Voor 
kinderen is het werken op een coöperatieve manier leuk. Ze leren van elkaar en ieder wordt op zijn of haar eigen niveau 
gewaardeerd. Je wordt gewaardeerd om wat je inbrengt (jouw bijdrage) en om wat je meebrengt (wie je bent). Kinderen 
leren elkaar beter kennen, beter begrijpen. Daardoor wordt de sociale binding vergroot.  
Werkvormen die erop gericht zijn de onderlinge band in een team van vier kinderen te bevorderen noemen we 
teambouwers. Activiteiten die gericht zijn op de hele groep noemen we klasbouwers. 
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Toetsen 
We nemen voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen toetsen af bij de kinderen.  
 

- Methode-gebonden toetsen 
Deze toetsen worden na een blok, hoofdstuk of een thema uit de verschillende methodes afgenomen. Naar aanleiding 
van deze toetsgegevens wordt gekeken wat de leerling in het volgende blok nodig heeft; herhaling, extra uitleg of 
oefening, uitbreiding, verdieping enz. 
 

- Cito-toetsen 
Deze worden afgenomen in januari en mei/juni en toetsen (volgen de ontwikkeling) van bepaalde vakgebieden los van 
de methodes. 

 
Overige afspraken 
 

- Thuis lezen 
 

Het is voor de kinderen belangrijk om dagelijks een korte periode onder uw begeleiding te lezen. Uw begeleiding kan 
bestaan uit het enthousiasmeren van uw kind, uit het meelezen met uw kind, uit het voordoen voor uw kind of gewoon uit 
het luisteren naar uw kind. Het is wel erg belangrijk dat uw kind lezen vooral leuk blijft vinden! Dus gewoon een keer lekker 
voorlezen is ook prima. Bij de bibliotheek kunt u leesboekjes halen die aansluiten bij het leesniveau van uw kind. Indien 
uw kind wat moeite heeft met lezen, hoort u van de leerkracht wat het leesniveau van uw kind is. U kunt dan samen met 
uw kind boekjes van dat niveau, of een niveau hoger lezen. Kinderen die geen moeite met lezen hebben, kunnen vaak 
prima zelf een boekje kiezen dat aansluit bij hun niveau en interesse. Iedere Woensdag is er voor kinderen de mogelijkheid 
om naar de B.o.S (Bieb op school) te gaan. Zij kunnen daar boeken lenen voor tijdens het vrij lezen in de klas maar ook om 
thuis lekker te lezen. 
 

- Lezen en voorlezen 
 

Als school willen we het lezen en voorlezen stimuleren. Dat doen we op school, maar ook thuis kunt u daaraan bijdragen. 
Voorlezen / lezen is erg belangrijk omdat; 
• Leesplezier wordt bevorderd 
• Woordenschat wordt bevorderd 
• Kinderen komen in aanraking met personages, culturen, gebeurtenissen en gevoelens; sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 
• Bevordert de fantasie 
• Bevordert het begrijpend luisteren/lezen 
 

- Spreekbeurt 
 

Na de herfstvakantie starten we met de spreekbeurten. ‘Natuurlijk’ spreken voor de groep staat centraal. Het is niet de 
bedoeling dat kinderen hun verhaal letterlijk van buiten leren en opzeggen, of dat ze het voorlezen van bijvoorbeeld een 
powerpoint-presentatie. Het gaat er juist om dat ze vanuit zichzelf, spontaan, vertellen wat ze van het onderwerp weten. 
In groep 4 kiezen de kinderen een eenvoudig onderwerp dat dicht bij hen staat, in groep 5 en 6 verschuift dit steeds meer 
naar onderwerpen waarover het kind zelf in eerste instantie ook nog niet zoveel weet en waarover het informatie op zal 
moeten zoeken. Spontaan vertellen gaat het best aan de hand van meegebrachte spulletjes en een lijstje met 
steekwoorden, of een powerpoint-presentatie. Dit laatste mag, maar is zeker niet verplicht! 
 
- Huiswerk 

 
Voor alle kinderen is het thuis lezen en voorgelezen worden van groot belang. In de loop van het schooljaar automatiseren 
de kinderen van groep 4 de erbij en eraf sommen tot 20 en de tafels van 1 t/m 5 en 10. De kinderen van groep 5 
automatiseren de tafels van 6 t/m 9 en herhalen de andere tafels. Het is erg fijn als u dit thuis regelmatig even kort en 
spelenderwijs met uw kind oefent. Ook het klokkijken is een vaardigheid die goed thuis geoefend kan worden. Daarnaast 
kunnen de kinderen thuis oefenen in aerobe met rekenen, spelling en nieuwsbegrip. Dit is niet verplicht, maar vinden de 
meeste kinderen wel erg leuk om af en toe even te doen. Eventueel ander huiswerk komt alleen in uitzonderlijke gevallen 
voor, na overleg met de leerkracht.  
 

- Verjaardag 
 

Er wordt kort aandacht besteed aan de verjaardag. We zingen tijdens de verjaardagsviering enkele liedjes met de klas en 
de jarige mag darten voor een verrassing zoals: 15 min tekenen, buiten spelen, groepsspel enz. Er wordt net voor de 
ochtendpauze (10.15 uur) getrakteerd, zodat de traktatie tijdens het buitenspelen opgegeten kan worden. De jarige mag 
een kleine traktatie uitdelen, graag een gezonde traktatie. 
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- Bezoek tandarts/huisarts 

Wij verzoeken u bezoek aan de tandarts en huisarts zoveel mogelijk ná schooltijd te plannen. Mocht u toch een afspraak 
hebben onder schooltijd, dan moeten de kinderen altijd in de groep opgehaald worden. We laten de kinderen niet buiten 
wachten. U kunt via de Parro-app (absenties) doorgeven dat uw kind naar de huisarts of tandarts moet. 

 

- Mobiele telefoon 
 

Kinderen brengen geen mobiele telefoon mee naar school. Mocht de telefoon i.v.m. opvang/lange fietsafstand/ 
afspraken na schooltijd nodig zijn, dan kan dat in overleg tussen ouders en leerkracht. De telefoon mag niet aanstaan. Ook 
niet in de pauzes. Op school wordt, indien nodig, alleen gebeld met de telefoon van school. 
 

- Oudercontact 
 

Wanneer u een korte vraag of mededeling hebt, is het altijd mogelijk om ’s morgens voor schooltijd even met uw kind 
mee naar binnen te lopen en de leerkracht aan te spreken. Om 8.40 uur willen we graag starten met de les, dus heeft u 
langer tijd nodig, maakt u dan even een afspraak. Wij zijn (het liefst) via parro of per mail te bereiken voor korte vragen of 
mededelingen. Via de parro-app informeren wij u ook over dagelijkse zaken. Hierop komen ook regelmatig foto's van 
activiteiten die we met de klas gedaan hebben. 
Op de website van de school kunt u algemene informatie lezen. 
 

- Communicatie school & ouders 
 

De dagelijkse communicatie van de school naar de ouders gaat via de Parro-app. Berichten kunnen op maandag tot en 
met vrijdag tussen 08.00 en18.00 uur worden verstuurd. 
Bij dringende berichten kunt u ons tijdens schooldagen tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch bereiken op: 0485-382270. 
Ziekmeldingen vóór half negen 's morgens via Parro doorgeven, ook bezoek aan arts, therapeut enz verloopt via Parro. 
Op de website staat veel informatie over onze school (informatiebulletin, schoolgids en jaarkalender). Ook diverse 
beleidsdocumenten zijn hier terug te vinden. Verlof aanvragen kan via de website. 
 
Bovenstaande informatie is algemeen van aard en kan dus tijdelijk anders zijn dan hierboven beschreven staat. We zullen 
u zoveel mogelijk blijven informeren via de Parro app. Wij vragen u dan ook om deze goed in de gaten te houden. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op de informatieavond, donderdag 15 september a.s. 
 
Astrid Berends en Tamara Jansen, leerkrachten groep 4-5-6 
Kira Deckers, onderwijsassistent groep 4-5-6 
 


