
 

 Groep 4 – Groepsinformatie 
  
Taal  
Wij werken met de methode "Taal Actief". De methode ontwikkelt de vaardigheden: spreken, 
luisteren, lezen en schrijven. 
  
Rekenen  
Voor rekenen gaan we de tafels van 1 t/m 10 leren. Het zou erg fijn zijn als de kinderen dit ook 
thuis gaan oefenen. We gebruiken de methode : Wereld in getallen. Verder gaan we plus- en 
minsommen met uitkomsten tot en met 100 leren maken. We kijken hoe de getallen boven de 
100 eruit zien. Aan het eind van dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen klok kunnen kijken. 
 
Spelling  
We zijn intensief bezig met het aanleren van de spellingsregels volgens de methodiek van José 
Schraven. Het doel is het opbouwen van een spellingsgeweten. Dagelijks oefenen we de 
woorden in een kort dictee. Tevens werken we met de methode “Taal Actief”.  
 
Begrijpend lezen  
Met begrijpend lezen gaan we inhoudelijk op de tekst in door vragen te maken en erover te 
praten. We gebruiken hiervoor de methode Leeslink. Hierbij worden actuele onderwerpen 
besproken. 
  
Technisch lezen  
Hiervoor gebruiken we de methode Estafette. Kinderen die het lezen nog lastig vinden krijgen 
extra begeleiding in de vorm van Connect lezen drie keer in de week. De kinderen hebben ook 
een tutor, waarmee zij 2 keer in de week een half uur hardop lezen. Bij het lezen is de keuze van 
het boek van groot belang voor de interesse in het lezen van het kind. 
  
Schrijven  
Met schrijven gaan we de hoofdletters oefenen. Rond de voorjaarsvakantie hebben we ze 
allemaal gehad. Dan gaan we proberen om iedere nieuwe zin met een hoofdletter te schrijven.  
Na de Kerstvakantie krijgen alle kinderen een vulpen en leren hiermee schrijven. 
  
Engels  
De kinderen krijgen 1x in de week een Engelse les aangeboden van onze digi-teacher (leerkracht 
op het digibord die vloeiend Engels spreekt). 
  
Creatief  
We tekenen/knutselen iedere week in de klas. Dit kan een aparte opdracht zijn of onderdeel zijn 
van een ander vak. Een aantal keer per jaar hebben we groeps doorbroken workshops. Deze 
kunnen in het teken staan van bijvoorbeeld techniek of kerst. 
  
Bijzondere activiteiten  
In groep 4 gaan we ook een boekbespreking houden. De kinderen lezen voor uit een boek en 
vertellen over dit boek. Dit om het leesplezier te bevorderen.  
Om het spreken voor de klas te stimuleren mogen de kinderen (als ze dat willen) een 

spreekbeurt houden. De spreekbeurt wordt niet beoordeeld maar wel van positieve feedback 

voorzien zodat ze deze tips en tops mee kunnen nemen naar het volgende jaar. 


