


 Saskia Triepels 

 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

 Anneke Lechner 

 woensdag 

 

 

 

 

 



  • 8.20 uur tot 8.30 uur. 

• 13.00 uur tot 13.15 uur. 
 

• Zorg er a.u.b. voor dat de kinderen op tijd in 
school zijn i.v.m. onder andere tutor/LisT lezen.  

 

• Afmeldingen telefonisch doorgeven. 

 



 

 Groep 4b:  15 leerlingen 

 Groep 5a:  8 leerlingen 

 

 

 



• Methode  Wereld in Getallen 
• Doelen 
• 8 blokken 
• Na elk blok is er een rekentoets 

 
• Les: 

 Instructie. 
 Verwerking / Verlengde instructie. 
 Vervolgwerk (taken op eigen niveau) 



Groep 5  

 Automatiseren t/m 100 

 Optellen & aftrekken t/m 

1000 

 Tafeltjes automatiseren 

 Introductie tafel van 

7,8,9 

 Introductie delen 

 Klok kijken hele, halve 

uren + kwartieren en 

minuten. 

 

Groep 4   

 Automatiseren t/m 20 

 Optellen & aftrekken 
t/m 100 

 Introductie van 
vermenigvuldigen. 

 Tafels van 10, 5, 2, 3 
komen nu aan de orde 

 Rekenen met geld 

 Hele en halve uren 
analoog en digitaal 

 Meter,  centimeters en 
kilogram 



• Methode   Zin in Taal  &  Zin in Spelling 
 

• 10 eenheden,  
• Elke eenheid wordt afgesloten met een 

taaltoets en een spellingdictee 
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• Station zuid 
 

• Groep 4 t/m groep 8 
• 3x in de week  
• Kinderen werken in niveaugroepen 

 
Materialen: 
• Roetsjboekjes 
• Leesboeken 
• Computer software 
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• Methode Grip 
 

• Groep 4: 3 blokken (start na herfstvakantie) 
 

• Groep 5: 6 blokken 
 

• Elk blok wordt afgesloten met een toets 
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Iedere 2 weken is er een weektaak voor: 

Rekenen 

Taal 

Spelling 

Technisch lezen en begrijpend lezen 

Zaakvakken 

Voor elke dag staat de lesstof gepland 

Moetwerk is aangegeven voor de hele week 



Weektaak groep 4 

 



Weektaak groep 5 

 



• Voor de groepen 3 t/m 6 
• Later in het schooljaar komt gr. 7-8 erbij 

 
• Gebruik leerplein met vaste regels en afspraken 
• Onderwijsassistente biedt begeleiding, 

verrijking en ondersteuning. 
• Leerkracht geeft (verlengde)instructie in de klas  
• Leerlingen zitten op niveau bij elkaar 
• 5 ochtenden per week voor diverse vakken 

 

 



• We stemmen meer af op het kind 
• Leerlingen leren zo zelfstandiger te werken 

en eigen verantwoordelijkheid te dragen 
 

• Leerlingen werken met verschillende 
leerlingen samen  

• Verhoudingsgewijs hebben we zo meer 
handen voor ieder kind  en meer aandacht 
voor ieder kind. 

 



 

Groep 4/5 
 
• Rekenen 
• Spelling 
• Woordenschat 
• Technisch Lezen 
• Groep 5: Aardrijkskunde, topografie  
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- Dinsdagmiddag : eigen groepsleerkracht 

- Vrijdagmiddag :  Juf Rachel 
 

- Let op goed passende kleding en schoenen. Op 
vrijdag mee naar huis voor de was. 

- Lang haar vast en geen sieraden i.v.m veiligheid. 
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• Van 10.15 tot 10.30 
• De kinderen eten en drinken buiten. 
 
- Dinsdag & donderdag zijn onze gruitendagen 
- Alleen groente en fruit 
- Wordt van thuis uit meegegeven 
- Wanneer: ochtendpauze 
- Op de overige dagen bepalen ouders zelf wat zij 

de kinderen meegeven als tussendoortje.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ05WS-JzWAhVCmbQKHQPEDAYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/505669864388874572/&psig=AFQjCNFOrs6Uk7UBsxYup9UObElDwqJPfA&ust=1505212605820218


• In overleg met de jarige. 

• Een traktatie mag, maar wel beperkt.  
Liefst geen ‘cadeautjes’. 

• Om 15.05 zingen en trakteren 
• Kaart op tafel en de kalender tekening mee naar 

huis 
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• De biebpasjes worden in de klas bewaard.  
• Biebboeken worden gebruikt voor het tutor en 

list-lezen en voor lezen in de klas.  
• De biebpasjes mogen altijd gepakt worden om 

boeken voor thuis te lenen.  

 

- Belangrijk voor de leesontwikkeling!! 
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Voor kinderen van groep 5 
 

- Noteren van afspraken        
   (huiswerk, spreekbeurten, proefwerken) 
 
- Doorgaande lijn in groep 6,7 en 8 

 

Leerlingen gebruiken een postmap  

om werk en andere post mee naar  

huis en school te nemen.  
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 Spellingkaarten : iedere 2 weken een nieuwe 
kaart. 

 Verkeer: thuisopdracht 8x per jaar 

 Incidenteel: als de weektaak niet af is. 

 Eventueel extra huiswerk : 
na overleg met ouders 
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• Groep 5: 

Methode Argus Clou 

• 5 x Geschiedenis. 

• 5 x Aardrijkskunde. 

• 8 x Verkeer  

 

1 week van te voren worden 

   deze toetsen opgegeven. 

‘Toets leren leren’ 
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• Iedere eerste maandag na een vakantie. 

• Na 1 week weer op school inleveren. 

• Toetsen aftekenen voor gezien. 
- Taaltoetsen (groep 4 en 5) 
-    Proefwerken (alleen groep 5) 
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• Start in groep 5. 
• Presentatievaardigheid 
• Spreekvaardigheid 

 
• Groep 4 luistert mee en  
  mogen ook een spreekbeurt  
  houden als ze dit willen. 
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Rekenen: 1 keer per blok zal de projectles in het 
teken staan van ontdekkend en ontwerpend leren. 
 
Thema: 2 schoolweken per jaar zullen de groepen 1 
t/m 8 werken aan hetzelfde thema met betrekking 
tot wetenschap & techniek 
 



• Skool netwerk: Kinderen loggen zelf in op een pc en 
hebben on- en offline oefenstof klaarstaan.  

 
• Pc’s worden o.a. gebruikt voor het opzoeken van 

informatie en tekstverwerking.  
Geen lessen in bijvoorbeeld typen of 
tekstverwerken.  
 

• Deelname Week van de mediawijsheid.  
Alle groepen lesactiviteiten mediawijsheid/social 
media, Nationaal Media Paspoort.  



• Leerlingen werken vanaf groep 1 aan hun 
eigen ontwikkeling en houden deze bij in hun 
eigen portfolio.   
 
Onderdelen: 
-Dit ben ik 
-Sociale competenties 
-Hier ben ik trots op 
-Observaties en resultaten 

 

In de portfolioklappers vindt u vooraan een 
leeswijzer met aanvullende informatie. 

 



• Oktober:   (niet verplicht) 
 Sociaal-emotioneel gesprek indien gewenst of op 
 uitnodiging van de leerkracht.  
• Februari & juni: 

Voortgangsgesprek n.a.v. rapport, werkjes en 
resultaten Cito. 
 

- Voorafgaand aan de gesprekken gaan de    
   portfolioklappers mee naar huis. 
- De kinderen zijn bij de gesprekken aanwezig 
 



 Door het jaar heen. 

 

U bent altijd welkom! 

Op eigen verzoek of op uitnodiging 
van ons 



• DMT/AVI 
• Spelling 
• Woordenschat 
• Rekenen  
• Begrijpend lezen 
• SCOL : sociale competentie 

observatielijst ingevuld door leerkracht 

 
• 2 toetsmomenten per jaar:  
 midden (jan./feb.) M4 / M5 
 eind (juni) E4/ E5 



- Anneke Lechner  
 
- Draagt zorg over dossiers, verslagen en 

gesprekken. 
- Contactpersoon tussen school, ouders en 

instanties. 



- Graag!! 

- Voor uitstapjes e.d. 

- Informatie en opgave d.m.v. een briefje  
en /of website 

- Met de auto – met een inzittendenverzekering 

 

 



 www.bsdemaasparel.nl  
 - voor informatie, agenda en foto`s. 
 - kinderen krijgen wel nog briefjes mee 
 - meld u aan voor de “brievenbus” 
 - log in om de fotoalbums te bekijken. 
 

 
• We verzoeken vriendelijk geen foto’s van 

leerlingen/schoolactiviteiten op social  
media te plaatsen. 

http://www.bsdemaasparel.nl/
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Info over o.a. de website, tijdschriften,  
handige apps etc. gaan aanstaande donderdag  
mee naar huis. 
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- Stel ze gerust! 

- De deur staat altijd open! 




