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Algemeen 
In groep 3 en 4 werken we dit schooljaar rondom thema’s. Hierbij hebben we 
een afstemming met de groepen 1 en 2 en een aantal thema’s zijn zelfs school 
breed. We werken op de dinsdag en dondermiddag in circuits waarbij de 
groepen 2 en 3 een samenwerking aan gaan. Ook maken we gebruik van 
uitdagende hoeken waarin de kinderen spelen om zo alle kinderen tot hun 
recht te laten komen. 
 
Godsdienst 
Vanuit verschillende thema’s wordt er gewerkt met Bijbelverhalen en worden 
alledaagse situaties besproken. We gebruiken hierbij de methode Kind op 
Maandag. 
 
Rekenen  
Zowel groep 3 als groep 4 werkt met de 
methode De wereld in getallen. Groep 3 
maakt hierbij gebruik van werkboeken en 
groep 4 werkt digitaal op de Chromebook. 
In groep 3 staan de sommen tot 20, de 
hele en halve uren op de klok en het 
splitsen centraal. In groep 4 behandelen 
we de sommen tot 100 en ligt de nadruk 
op het leren van de tafels.  
 
Taal 
In groep 3 werken met de methode “Veilig Leren Lezen”. Het eerste half jaar 
leren de kinderen door middel van woordjes alle letters en tweeklanken. We 
werken met verschillende niveaus: maan (gemiddelde leerling), ster 
(kinderen die wat meer hulp nodig hebben) en zon (leerlingen die al kunnen 
lezen).  
 
In groep 4 werken we met de methode Staal. Hierbij werken we iedere 4 a 5 
weken rondom een nieuw thema. Een thema beslaat vier lesweken. Elk 
thema heeft dezelfde vaste opbouw. De eerste twee weken leren de kinderen 
nieuwe stof die ze nodig hebben om het eindproduct in week 3 te maken. In 
die derde week passen ze de opgedane kennis toe. De eindopdracht is een 
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publicatie of presentatie. Week 4 is voor de toets, remediëren, herhalen en 
verrijken.  
 
Spelling  
In het eerste halfjaar heeft groep 3 spelling nog niet als los vak op het rooster 
staan, dit zit verwerkt in de taalmethode die we hanteren. Vanaf het tweede 
halfjaar werken we in groep 3 met Staal spelling. Dit is ook de methode waar 
groep 4 mee werkt. 
 
De methode staal werkt volgens een vaste opbouw van herhaling, instructie, 
een dagelijks dictee en verwerking in het werkboek. Daarnaast hebben de 
kinderen een digitale oefensoftware. In groep 3 leren we de eerste 7 spelling 
categorieën aan, in groep 4 zijn dit er 12.  
 
Schrijven  
Het handschrift wordt verder ontwikkeld met de schrijflessen in het 
schrijfschrift behorend bij de methode ‘Pennenstreken’. De kinderen van 
groep 3 leren het eerste halfjaar alle letters en klanken schrijven. Later leren 
ze deze aan elkaar schrijven. In groep 4 oefenen we het eerste halfjaar met 
het schrijven van de hoofdletters. In het tweede halfjaar herhalen we alle 
geleerde letters in woorden en zinnen.   
 
Verkeer  
De basiskennis van de verkeersregels wordt besproken door middel van de 
verkeerslessen van Veilig verkeer Nederland. Ook proberen we het geleerde 
waar mogelijk toe te passen in de praktijk. 
 
Engels  
Jezelf kunnen voorstellen, vertellen waar je 
woont en wat je hobby’s zijn en dat allemaal in 
het Engels! We gebruiken de methode “Take it 
Easy”. De diverse thema’s worden 
aangeboden d.m.v. filmpjes op het digibord en 
klassikale activiteiten.  
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Muziek  
Eens in de twee weken komt vak docent meester Floris ons muziek geven op 
de donderdagochtend. Daarnaast besteden we dagelijks tijd aan het zingen 
van Bijbelse liederen en verwerken we muzikale activiteiten bij andere 
vakgebieden.  
 
Bewegingsonderwijs  
Op woensdag hebben de kinderen gymles van juf Suzanne, onze vakdocent 
gym. Daarnaast spelen de kinderen waar mogelijk iedere dag buiten. Hier 
koppelen we vaak een activiteit binnen de kaders van bewegend leren aan.  
 
Frysk  
Elke vrijdagmiddag staat frysk op het programma. 
Het kan zijn dat er een skoal-tv filmpje gekeken 
wordt. We maken daarnaast het tweede halfjaar 
gebruik van de methode Spoar 8 waarbij de Fryske 
klanken centraal staan.  
 
Handvaardigheid/Tekenen  
Iedere vrijdag staat crea op het programma. Hierbij werken we met diverse 
materialen om de creativiteit van de kinderen te stimuleren. Daarnaast hopen 
we dit schooljaar weer een creacircuit op te starten waarin ook de 
vaardigheden als koken en werken met hout weer een plaatsje zullen krijgen.  
 
Begrijpend lezen  
In groep 4 doen we dit aan de hand van actuele onderwerpen, hiervoor 
gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit doen we in eigen groep op 
verschillende niveaus. Ook maken we gebruik van lessen Close reading 
waarbij we teksten gebruiken die passen bij de thema’s waarover we werken.  
 
Kanjertraining 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE2eqqkNTdAhVSaFAKHY1mBrkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/channel/UCLula0l4NZfJmai0qBKxVdQ&psig=AOvVaw0dfs6P0gVX49y-5tirZvJk&ust=1537895228639952
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De Kanjertraining op school bestaat uit een serie 
lessen met bijbehorende oefeningen die de 
leerkracht geeft. De Kanjertraining is bedoeld om 
de sfeer in de klas goed te houden of te 
verbeteren. Maar ook hoe ga je met elkaar om en 
hoe los je bijvoorbeeld een ruzie op? Allerlei 
dingen die aan bod komen tijdens de 
kanjertraining. Alle leerkrachten zijn bevoegd om 
kanjerlessen te geven en volgen dan ook 
cursussen om dit te onderhouden.  
 
Handig om  te weten 

- Iedere maandagochtend mogen kinderen geld meenemen voor de 
zending.  

- Op woensdagochtend staat ons bibliotheekbezoek op de planning. 
De kinderen mogen dan ook de boeken voor thuis ruilen of 
inleveren.  

- Op woensdag hebben we kinderen gym, vergeet u de gymkleding en 
schoenen niet mee te geven? 

 
We hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven. Met vragen kunt u 
altijd bij ons langskomen of een mailtje sturen naar: 
 
i.dekok@pcbodantumadiel.nl 
e.soepboer@pcbodantumadiel.nl 
 
Vriendelijke groet, 
Ilona en Elly 

 


