
Wat gebeurt er in de verschillende groepen? 
Groep 1 en 2 en de voorschool 
De Voorschool is het samenwerkingsverband van  voorschoolpeuterspeelzaal Dikkie Dik en basisschool Jeroen 
met vroegschoolse educatie in groep 1 en 2.  

Voor- en Vroegschoolse Educatie  heeft als doel om (taal)ontwikkeling - en onderwijsachterstanden bij jonge 
kinderen van 2,5 tot 6 jaar te voorkomen, voortijdig op te sporen en aan te pakken. Tegelijk worden ook de 
ouders begeleid en ondersteund om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.  

Basisschool Jeroen en peuterspeelzaal Dikkie Dik werken met de landelijk erkende VVE methode Ko Totaal en 

Puk Totaal. Het VVE programma biedt een pedagogisch-didactische doorgaande leerlijn voor de voor- en 

vroegschool.  Op www.haagseonderwijsportal.nl vindt u via het hoofdmenu informatie over de voorschool. 

Groep 1 en 2 werken in homogene groepen.  Dat betekent dat de kleuters met hun leeftijdsgenoten in een 
groep zitten. Naast het totaalprogramma Ik & Ko werken we in de  groepen 1 en 2 met de map fonemisch 
bewust zijn en de map gecijferd bewustzijn. De Taal 100 didaktiek zetten we in bij het aanbieden van 
prentenboeken. Ook de kleuters nemen deel aan de LTV lessen; muziek, gym, drama en beeldende vorming. 
Alle kleutergroepen werken met een planbord. Op dit planbord worden de taken voor de kinderen 
overzichtelijk weergegeven, zodat hun zelfstandigheid wordt vergroot. 
 
Om de ontwikkeling van de kleuters goed te volgen gebruiken we het observatie en registratie instrument KIJK!  
 
Groep 3 
In groep 3 starten de kinderen met leren lezen, schrijven en met de rekenmethode. Na de zomervakantie tot 
en met de kerstvakantie leren de kinderen alle letters. Hierna komen leesmoeilijkheden en begrijpend lezen 
aan bod. De letters en de woorden die de kinderen hebben geleerd, worden ook meteen als schijfletters 
aangeboden. Om het leesproces thuis te ondersteunen krijgen de kinderen maandelijks leesoefeningen mee 
naar huis die aansluiten bij de leeslessen in de klas. Tevens kan er thuis gewerkt worden met de Leerling 
software Veilig leren lezen voor school én thuis 

Het gaat om één programma waarin drie leerlijnen worden geoefend: 

  technisch lezen en spellen, begrijpend lezen 

  woordenschat  

 leesbevordering 

Groep 4 
Er wordt dit schooljaar veel aandacht besteed aan lezen. Op verschillende manieren zijn we met verhalen 
bezig. De kinderen leren technisch lezen, ze ontwikkelen leestechnieken, ze leren zelfstandig en op niveau 
lezen in leesboeken en informatieboeken en door samen te lezen met kinderen uit de bovenbouw. Met lessen 
voor begrijpend lezen, leren de kinderen om te gaan met verschillende soorten teksten. 
 
Een ander belangrijk aandachtspunt is leren schrijven. Tijdens de schrijflessen letten we vooral op de 
pengreep. De kinderen leren alle hoofdletters van het alfabet. Wanneer zij alle hoofdletters kennen, gaan ze 
deze toepassen in onze taallessen. De kinderen krijgen soms wat huiswerk mee naar huis. Thuis oefenen zij met 
behulp van woordpakketten de woordjes die ze op school leren met spelling, dit kan ook op de computer.  
 
Bij rekenen leren de kinderen onder andere keersommen. Daarnaast leren de kinderen sommen oplossen met 
erbij en eraf, tot de 100. Ook is er in groep 4 voldoende aandacht voor wereldoriëntatie, waarbij we 
gebruikmaken van de methode Wijzer. Tijdens de verkeerslessen leren we de kinderen hoe zij zich veilig 
kunnen gedragen in het verkeer. 
 
Groep 5 
In groep 5 komen er nog meer vakken bij. Naast taal, rekenen, lezen en spelling krijgen de kinderen nu ook 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De kinderen krijgen proefwerken waarvoor ze best hard moeten 
leren. Bij verkeer leren de kinderen de verkeersregels en de betekenis van de borden. De kinderen leren hoe je 
een boekpresentatie maakt en deze aan de klas vertelt.  

http://www.haagseonderwijsportal.nl/


 
Groep 6 
In groep 6 gaan de kinderen veel meer zelfstandig werken. Ook leren ze dit jaar hoe zij moeten leren. Daarom 
krijgen ze één keer per week huiswerk. Natuurlijk helpen de leerkrachten de kinderen daarbij. Verder moeten 
de kinderen een aantal presentaties houden, zoals een boekenbeurt, een schriftelijke presentatie en 
mondelinge presentatie. 
 
Groep 7 
In groep 7 gaan de kinderen door met alle dingen waarmee ze in groep 6 al begonnen zijn, zoals het houden 
van presentaties. Het huiswerk wordt altijd op maandag meegegeven en bestaat uit twee vakken: iets om te 
maken en iets om te leren. De kinderen krijgen ook een nieuw vak in groep 7: Engels. In april van het schooljaar 
doen de kinderen mee aan het schriftelijke verkeersexamen en in mei maken de leerlingen de Cito-entreetoets.  
 
Groep 8 
Groep 8 is het laatste jaar in de schoolloopbaan van de kinderen. In dit jaar wordt er hard gewerkt aan de 
overgang naar het voortgezet onderwijs. De kinderen maken een eindtoets en bezoeken een aantal scholen in 
het voortgezet onderwijs. Naast het werken, besteden de kinderen in groep 8 veel aandacht aan extra 
activiteiten die horen bij het afscheidsjaar in groep 8. Ook gaan de kinderen op schoolkamp.  
 
De prismagroep 
In de prismagroep zitten kinderen die korter dan één jaar in Nederland zijn. Gedurende het schooljaar hebben 
zij vier dagdelen apart Nederlandse les in deze groep. De rest van de week werken zij in hun eigen groep. De 
prismagroep is voor kinderen vanaf acht jaar. 

 


