RAPPORTEN EN
RAPPORTGESPREKKEN

COMMUNICATIE

De leerlingen krijgen jaarlijks drie rapporten
via MijnRapportfolio. Een week voordat het
rapport wordt geüpload ontvangt u via de
basisschoolapp een uitnodiging om in te
schrijven voor een gesprek. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in de klas. De
overige gesprekken vinden via Teams plaats.
Mocht u een gesprek liever in de klas willen
voeren dan kunt u dat aangeven bij de
groepsleerkracht.

Alle communicatie verloopt in principe via
de Basisschoolapp. Daarnaast verwijzen wij u
graag naar de splinternieuwe website
www.obskoolhoven.nl. Mocht u geen toegang hebben tot de schoolapp of het digitaal
rapportfolio van uw kind dan kunt u de
handleidingen vinden op de website onder
het kopje links.
Mocht u een vraag hebben aan de leerkracht
van uw kind dan kunt u contact
opnemen via onderstaande e-mailadressen.
4A
vivian.welleman@opmaatgroep.com
stephanie.maurtisz@opmaatgroep.com
4B
caroliene.vandergraaf@opmaatgroep.com
renate.hemmen@opmaatgroep.com
4C
rosalie.fitters@opmaatgroep.com
angela.verhoef@opmaatgroep.com

Openbare Basisschool Koolhoven
Koolhovenlaan 1a
5036 TK Tilburg
tel: 013 - 456 56 80
e-mail: koolhoven@opmaatgroep.com

POSITIEF

NIEUWSGIERIG

OPEN

SAMEN

KANSRIJK

Een nieuw schooljaar! Dit
jaar zit uw kind in groep 4.
Een schooljaar waarin uw kind
zich verder gaat ontwikkelen en
nieuwe dingen gaat leren zoals
de tafels en de hoofdletters. De
vakken taal, Da Vinci en verkeer zijn
nieuw voor uw kind. Vanwege de huidige
situatie kan het openhuis helaas niet doorgaan.
Met behulp van deze folder willen wij u graag informeren
over de belangrijke zaken van groep 4.

REKENEN

Dit jaar gaan we starten met
een nieuwe methode, Getal
& Ruimte Junior. De rekenlessen worden aangeboden
volgens de principes van Edi.
De kinderen leren dit jaar
o.a. de tafels van 1 t/m 10,
sommen t/m 100, de analoge
en de digitale klok (hele uren,
halve uren en kwartieren). In
groep 4 wordt veel aandacht
besteed aan het memoriseren van de sommen t/m 20.
Dit is van belang, zodat de
kinderen handig de sommen
t/m 100 kunnen uitrekenen.

Wekelijks worden er ook contextsommen aangeboden.
Thuis oefenen met bovenstaande onderdelen is zeer
gewenst. Per blok ontvangt
u een ouderbrief waarin
meer informatie staat over de
lesstof.

TECHNISCH LEZEN

Op OBS Koolhoven streven
wij ernaar dat alle leerlingen
gemotiveerde en strategische lezers worden die lezen
om te leren en voor hun plezier. Om dit doel te bereiken
lezen de kinderen dagelijks

van 08.30u tot 09.00u in
leeftijdsadequate boeken.
Deze boeken worden door
de kinderen zelf gekozen in
de schoolbibliotheek.
De leerlingen lezen groepsdoorbrekend. In eerste
instantie lezen de kinderen
hardop, in een duo of met
een tutor in de zogenaamde
hommelgroep. Vanaf AVI E4
gaat een leerling stillezen in
de stilleesgroep. De leerkracht voert tijdens het lezen
gesprekjes met de kinderen
om te achterhalen of het
boek aansluit bij het leesniveau van de leerling.

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING

GROEP 4
SCHRIJVEN

De leerlingen schrijven in
blokschrift met behulp van
de methode Pennenstreken.
Ze leren alle hoofdletters en
herhalen alle kleine letters en
cijfers.

SPELLING

De leerlingen krijgen spelling
uit de methode Taalverhaal.
nu. Elke week bieden wij
woorden aan waarbij dezelfde regel centraal staat. Na 4
weken krijgen de leerlingen
een controledictee van de
geoefende woorden om te
kijken of de woorden worden
beheerst.

ENGELS

Plezier in het leren van een
nieuwe taal staat binnen de
Engelse lessen voorop. Aan
de hand van filmpjes, spelletjes en liedjes binnen de
methode Take it Easy maken
de leerlingen kennis met de
Engelse taal.

BEGRIJPEND LEZEN/ VERKEER
LUISTEREN
In groep 4 starten we met
We gaan verder met begrijpend luisteren en maken een
start met begrijpend lezen.
Dit leren de leerlingen met
behulp van de methode
Nieuwsbegrip. Ze oefenen
de strategieën voorspellen,
vragen stellen, verwijswoorden, verbanden leggen en
samenvatten.

TAAL

Ook de taallessen komen uit
de methode Taalverhaal.nu.
De leerlingen breiden hun
woordenschat verder uit,
leren o.a. wat werkwoorden,
zelfstandige naamwoorden,
lidwoorden en vraagwoorden zijn. Wat meervoud en
enkelvoud is. Verder gaan ze
teksten schrijven en leren ze
spreek- en luistertechnieken.

verkeerslessen uit werkboekjes van Veilig Verkeer
Nederland. De lessen worden
ondersteund door filmpjes
en spelletjes.

DAVINCI

Da Vinci omvat de vakken
geschiedenis, aardrijkskunde
en biologie. De leerlingen
leren over het ontstaan van
de aarde, planten, dieren en
de mens.

WEEKTAAK

De leerlingen krijgen
wekelijks een weektaak die
bestaat uit verschillende
activiteiten zoals ze dat
gewend zijn in groep 3. De
taken op de weektaak zijn
activiteiten die aansluiten bij
de leerdoelen. De kinderen
leren zelf een planning te
maken en ervaren wat hierbij
komt kijken.

EDI

Op OBS Koolhoven geven
alle leerkrachten instructie
volgens de principes van EDI.
Het doel van EDI is de leerstof
succesvol aanleren aan alle
leerlingen. De sterke, de
gemiddelde én de risicoleerlingen. Een aantal kenmerken
van een EDI les zijn één doel
per les, een heldere opbouw
van instructie naar zelfstandige verwerking, stellen van
controle van begrip vragen
en alle leerlingen activeren.

GYM

De leerlingen krijgen 2 keer
per week gym. Eén gymles
wordt gegeven door de
vakleerkracht en de andere
les door de groepsleerkracht.
Het is van belang dat uw kind
op de gymdagen zijn gymkleding en gymschoenen
meeneemt.
4A maandag en dinsdag
4B woensdag en vrijdag
4C maandag en woensdag

BEELDENDE VORMING EN MUZIEK

Juf Henrike of juf Suzanne
(vakleerkrachten) komen
wekelijks een uur in de klas.
Zij laten de leerlingen kennis
maken met verschillende
materialen en technieken,
kunstenaars, componisten en
muziekstijlen. Waar mogelijk
sluiten de lessen aan op de
actuele thema’s in de groep.

KRINGEN

In groep 4 hebben we het
“zonnetje van de week”.
Hierbij staat de hobby van
het kind centraal. Na de herfstvakantie gaan we starten
met de boekbespreking, wat
in groep 4 verplicht is. De
leerkracht zal een rooster
opstellen en dit samen met
bijbehorende informatie met
u delen.

VERJAARDAGEN

Natuurlijk worden de verjaardagen van de leerlingen in
de klas gevierd. We maken
er een gezellig feestje van in
de klas. Wij horen graag van
tevoren wanneer de jarige
wil trakteren.

