Lezen
In groep 3,4 en 5 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten
veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos te kunnen
lezen. Thuis oefenen met lezen is van groot belang. Misschien heeft
u thuis al veel leuke boeken waarmee geoefend kan worden. Het
kan ook fijn zijn om lid te worden van de bibliotheek. Voor kinderen
is dit gratis. Het is gezellig om samen boeken uit te kiezen en er
thuis mee aan de slag te gaan. Het is belangrijk om veel hardop te
lezen.
In groep 3 krijgen de leerlingen leesbladen mee van de leesmethode
Veilig Leren Lezen. In groep 4 en 5 gebruiken we de methode
station Zuid. Hierin staat het verhaal van de brandweerclub centraal.
U kunt thuis op de site www.debrandweerclub.nl. nog meer verhalen
lezen. Ook staan er op deze site tips voor ouders om het lezen te
bevorderen. De code voor deze site krijgt u via mijn schoolinfo of via
uw kind.
Schrijven
In groep 3 worden de schrijfletters aangeleerd. Halverwege het jaar
leren de kinderen om aan elkaar te schrijven. In groep 4 leren ze de
bijbehorende hoofdletters. Ook worden in groep 3 de cijfers
aangeboden. In groep 3 schrijven de leerlingen met een potlood van
school en in groep 4 met pen. De leerlingen krijgen één pen van
school. Wanneer uw kind dit prettig vindt schrijven mag u ook zelf
een stabilo pen aanschaffen. Denkt u dan wel aan de vullingen? Alle
leerlingen mogen van thuis een etui meenemen. Wanneer dit niet
mogelijk is biedt de school een etui aan.
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Rekenen
Eind groep 3 moeten de leerlingen de splitsingen en de erbij en eraf
sommen t/m 10 goed kennen en de getallenrij kennen tot en met
100. Tevens leren zij klokkijken en rekenen met geld.
In groep 4 en 5 worden de tafelsommen bij rekenen aangeboden.
Om deze sommen goed te onthouden is veel oefening noodzakelijk.
In groep 4 leren de kinderen de tafels van 1,2,3,4 5 en 10. De rest
volgt in groep 5. In groep 4 wordt het rekenen met geld uitgebreid en
leren de kinderen naast het gewone klokkijken ook de digitale tijd. In
groep 5 moeten de tafelsommen ook veel worden toegepast. Het is
fijn als de leerlingen de sommen beheersen.
Engels
Vanaf groep 1 hebben de leerlingen Engels op school gehad. Hier
gaan we mee door.
Vreedzame school
Vanaf de kleuters komen steeds dezelfde
thema’s aan bod. Elk leerjaar worden deze
verder uitgebreid. Via de Nieuwsbrief krijgt u
informatie met welk thema we aan het
werken zijn in de klas.
Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink, waarin
natuur, aardrijkskunde en geschiedenis aan bod komen.
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Toetsen
Bij de methodes wordt er regelmatig
getoetst
1. Veilig leren lezen: na elke kern
een toets en 4 signaleringen per
jaar.
2. Staal Taal:  1 x per 4 weken een
toets: woordenschat en taal verkennen
3. Staal Spelling; iedere dag een oefendictee en 1x per 4
weken een einddictee en grammaticatoets.
4. Rekenen; na elk blok volgt een toets.
5. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen ook voor natuur,
aardrijkskunde en geschiedenis een toets (elk blok is 5
weken).
Hiervoor krijgen de leerlingen een leerblad mee naar huis.
Het is niet de bedoeling dit letterlijk uit het hoofd te leren,
maar wel dat ze snappen waar het over gaat. Het is ter
ondersteuning van wat in de les behandeld en verteld is.

De toetsen van lezen, taal en rekenen gaan over de leerstof die in
de lessen behandeld is, er hoeft niet apart voor geoefend te worden.
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Boek vertellen/spreekbeurt
Groep 3 en 4 gaan na de
voorjaarsvakantie een boek
lezen en aan de klas voorlezen
en erover vertellen.

Vanaf groep 5 zit het boek vertellen in de methode Station Zuid
(leesbevordering)
Vanaf groep 5 geven de kinderen na de voorjaarsvakantie een
spreekbeurt.
Leerlingvolgsysteem toetsen (LVS).
1.
2.

3.
4.
5.

DMT (drie minuten leestoets) 2 keer per jaar.
Deze toets wordt in januari en in juni afgenomen.
Avi leeskaarten.
Deze toets wordt in januari/februari en juni/juli
afgenomen.
CITO spelling
In januari/februari en juni/juli
CITO begrijpend lezen
In januari/februari en juni/juli
CITO rekenen in
januari/februari en juni/juli

Deze toetsen hoeven thuis niet voorbereid te
worden.
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Thuis oefenen
Op school krijgen de kinderen veel nieuwe leerstof aangeboden en
wordt er veel geoefend. Voor kinderen kan het een extra steun zijn
om thuis ook te oefenen.
In groep 3 krijgen de kinderen bij elke kern veilig en vlot woordrijen
mee naar huis. U kunt dan met uw kind elke dag de rijen voorlezen
en laten lezen door uw kind. Woorden die uw kind niet kent, kunt u
uitleggen om zijn of haar woordenschat uit te breiden.
We merken dat het in groep 4 en 5 belangrijk is om de tafels
regelmatig thuis te herhalen. Het vlot kennen van de tafels is nodig
bij al het andere rekenwerk.
Hieronder geven wij u wat suggesties om de tafels samen met uw
kind te kunnen oefenen:
✓ Oefen samen met de kinderen om te tellen in sprongen.
Bijvoorbeeld met sprongen van 1, 2, 5, of 10.
✓ Laat het kind gebruik maken van steunsommen:
● Omkeren (bv 5x7 = 7x5)
● Verdubbelen (bv 3x4 en 6x4)
● Halveren (bv 6x4 en 3x4)
● Één erbij (bv 6x5 = 5x5 erbij 5)
● Één eraf (9x5 = 10x5 eraf 5)
✓ De tafels regelmatig laten opzeggen.
Ook door elkaar

Met de app “TafelMonsters” van Malmberg
kunt u thuis ook de tafels zelfstandig of
samen oefenen.
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Ook het oefenen met (digitaal)
klokkijken is iets wat thuis geoefend
kan worden (door het bijv. praktisch
toe te passen en de klok bewust te
gebruiken).
De leerlingen kunnen ook gebruik
maken van Gynzy Kids. Dit
computerprogramma biedt tools en
huiswerkopdrachten aan op rekenen taalgebied.
Het kan soms zijn dat uw kind een werkblad met oefeningen voor
spelling mee naar huis krijgt. We gebruiken op school de methode
Taal op Maat. In deze methode wordt gewerkt met spellingregels en
een plaatje. Het kan zijn dat u de spelling op een andere manier
geleerd hebt maar om verwarring bij kinderen te voorkomen vragen
we uw kind op de manier volgens het werkblad te helpen. Mocht u
hier vragen over hebben dan horen we dit graag.
Op onze website www.klinket.nl staan onder het kopje Leerlingen
–Links sites die wij aanbevelen.
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Gym
Wanneer een leerling geen gymkleren bij
zich heeft zijn onze afspraken:
●

●

Hij/zij mag niet terug naar huis om ze
te gaan halen, zonder gymkleren
mag het kind niet gymmen.
Hij/zij mag mee naar gym, maar bij
herhaaldelijk vergeten van de
gymspullen moet het kind in een
andere groep werken.

Mocht een kind om een bepaalde reden niet mee kunnen/mogen
gymmen dan moet hij/zij een briefje meenemen van huis.
Hij/zij zit aan de kant bij gym.
De andere regels bij gym zijn:
●
●

Denkt u aan makkelijke kleding op de dag dat uw kind gym
heeft. Eventueel de kleding labelen.
Kleding: T-shirt en een broekje of een turnpakje. Schoenen:
harde witte zolen. Als uw kind nog niet kan veters strikken
zijn schoenen met klittenband handiger.

●

Haren: vast bij lang haar. Geldt zowel voor jongens als
meisjes.

●

Sieraden allemaal af. Knopjes mogen ingelaten worden.
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