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Algemeen  

 
 
 
 

• Elke ochtend ontbijten 

• Op tijd naar bed gaan 

• Thuis een rustige plek opzoeken om huiswerk te maken 

• Gymschoenen/kleding mee op de dinsdag. Deze mag op 
school blijven.  

• Bij ziekte afmelden via Social Schools of telefonisch 
afmelden vóór 8.30 uur 
 

 
Sport 

 

• Sporten is gezond. Zet uw kind op een sportclub: 
Zwemmen, voetbal, gymnastiek etc...Vooral 
teamsporten zijn belangrijk. 

• Op dinsdagochtend hebben wij gym en vanaf groep 4 
gymmen wij gescheiden. De jongens hebben om 10:30 
uur gym en de meisjes om 11:15 uur.  

• Op deze dag moeten de kinderen hun gymspullen 
meenemen. De spullen mogen in de klas blijven, 
wanneer het gewassen moet worden, neemt uw kind 
zijn/haar tas mee naar huis.  
 

Taal • Laat uw kind Nederlandse programma’s kijken zoals; 
Klokhuis, Jeugdjournaal enzovoorts 

• Stimuleer uw kind in het lezen van kranten en boeken. 
Zorg ervoor dat uw kind een bibliotheekpas heeft 
Dit is goed voor de taal, algemene ontwikkeling en 
leesvaardigheid. 
 

Lezen • Dagelijks minstens een half uur Nederlandse boeken 
lezen  

• Uw kind vragen stellen over het verhaal (zie de bijlage: 
vragen over verhalen) 

• Boeken lezen in de moedertaal 

• Minstens 1x per maand boeken lenen uit de 
bibliotheek. 
Let hierbij op het AVI-niveau 

• Lees samen en praat na met uw kind over wat het leest. 
 

Rekenen • Optellen en aftrekken tot 100 (zie bijlage 3: optellen en 
aftrekken) 

• Tellen tot 100, terugtellen van 100 tot 0 

• Tellen met sprongen van 5 en 10 (bijv. 5-10-15-20 etc.) 

• Klokkijken: hele en halve uren op de analoge en de 
digitale klok en kwartieren (kwart over/kwart voor) op 
de analoge klok 
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• Tafels oefenen: 1 t/m 12  

• Alle munten en biljetten t/m 100 

• Rekenhuiswerk samen maken en samen nakijken via 
Muiswerk  

 

Spelling • Samen de dicteewoordjes oefenen.  

• Via Bloon en Muiswerk dagelijks huiswerk maken.  

Huiswerk • Uw kind krijgt wekelijks huiswerk voor rekenen, begrijpend lezen 
en spelling.  Deze dient maandag klaar te zijn. Elke maandag gaat 

de leerkracht huiswerk nakijken. Kinderen maken dagelijks 
huiswerk op Muiswerk , Bloon en Nieuwsbegrip XL.   

• Na drie keer dat uw kind het huiswerk niet heeft gemaakt, 
wordt contact met u opgenomen. Dit wordt ook bijgehouden 
in het dossier van uw kind. 

• Maak een dagplanning met uw kind zodat hij/zij leert 
plannen (zie bijlage 2: dagprogramma). 

Toetsen 

 

 

• Na elk blok krijgen de leerlingen toetsen op de  volgende 
vakgebieden: Begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen.  

• Hoe te oefenen voor de toetsen: 
o Spelling: huiswerk Bloon dagelijks maken. Wekelijks 

komen er nieuwe lijsten bij.  
o Taal: laat de woordjes dagelijks 3x lezen tot de toetsdag 

en vraag ze dagelijks af. Kruis de woordjes die uw kind 
nog niet beheerst op het blaadje aan en laat uw kind die 
woordjes extra oefenen. 

 •  

Woedoe (de 
wassing) 

 
 

• De leerlingen verrichten drie keer in de week het gebed op 
school. Daarvoor moeten ze de wassing doen.  

 
Hiervoor hebben ze de volgende spullen nodig: 
Handdoek, slippers en gebedskleding( de meisjes moeten een 
hoofddoek meenemen). 

Godsdienstles  
 
 

• De godsdienstles wordt elke maandagmiddag van 14:00 tot 
15:00 uur gegeven door meester Mohammed. 

 
De leerlingen maken kennis met de volgende aspecten van de Islam. 
Ze kennen/ weten: 

• wat overleveringen (hadieth) zijn en welke betekenis deze 
hebben voor het begrijpen van de Koran, 

http://demos.bluepolar.com/schoolonline/polarserver.asp?Screen=FrameSet&SID=474A939BFFADD856&PageID=430373
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0a0VjRqmUPc/VWnceNhpZFI/AAAAAAAAAHg/3ni69Fmbn0A/s1600/stap%2B1.jpg&imgrefurl=http://deislamvoorkinderen.blogspot.com/p/de-kleine-rituele-wassing.html&docid=Vjk_aQIRlAL-QM&tbnid=QA4YYbLmE4f4DM:&w=205&h=236&bih=908&biw=1280&ved=0ahUKEwiX4Nif0fTMAhWGNhoKHam8ASQQMwhsKEgwSA&iact=mrc&uact=8
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• De verhalen van de profeten: Adam, Noach (Noeh), Ibrahim, 
Mozes (Moesa) en Jezus (Isa) (a.s.) 

• De eigenschappen van de Profeten 

• Dat er naast het leven op aarde er een leven in het 
hiernamaals is. 

• Welke soorten verplichte en vrijwillige gebeden er zijn, 

• Welke handelingen de kleine wassing (woedoe) en het gebed 
(salaat) ongeldig maken, 

• De essentie van de Islamitische kalender 

• De begrippen: verplicht (fard), noodzakelijk (wadjib), traditie 
(soennah), aanbevolen (moestahab), togestaan(moebah), 
verboden (haram), afkeurenswaardig (makroeh), 

• De kledingvoorschriften en de voordelen daarvan. 

• dat de samenleving multireligieus is. 
 
De leerlingen ontwikkelen inzicht in: 

• de voordelen van het vijfmaal daagse gebed, 

• de ramadan, door mee te doen met het vasten, 

• de voordelen van het vasten, 

• de voordelen van het betalen van armenbelasting (zakaat), 

• de voordelen van de pelgrimstocht (hadj). 
 
De leerlingen ontwikkelen de volgende houding, gedrag en 
vaardigheden teneinde in diverse sociale verbanden te kunnen 
functioneren als burgers. Ze: 

• zijn oprecht 

• gaan met respect om met de schepping 

• laten zien het belang te kennen van vergevingsgezind te zijn 
en genade te tonen 

• houden rekening met de minderbedeelden 

• zijn zich bewust van hun schaamtegevoel en eer 

• verrichten op maandag, dinsdag en donderdag gezamenlijk 
het gebed.  
 
 

Soera’s; 
De soera’s die de leerlingen in gr. 1 t/m 4 hebben geleerd, worden 
uitgebreid met:  
at-Takathur, al- Qari’ah, al-Humazah, az-Zilzaal, al-Bayyinah en al-
Qadir. 

 
 
Doe’a’s; 
De doe’a’s die de leerlingen in gr. 1t/m 4 hebben geleerd, worden 
uitgebreid met: 
De doe’a’s bij het hebben van een droom, bij het aan-en uitkleden, 
bij het verlaten en betreden van school/huis/moskee, bij het reizen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd5Mre0PTMAhUrLsAKHTqDBQUQjRwIBw&url=http://www2.hum.uu.nl/nieuwsbrieven/matching/islam_arabisch/nieuwsbrief_matching_islam_arabisch_april-2013.htm&bvm=bv.122676328,d.d2s&psig=AFQjCNG_5GH3q1DmuSHXF_h9BwySBn8cJg&ust=1464245142020839
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en in geval van moeilijkheden, de doe’a’s genaamd ‘Goenoet’ en 
beginnende met ‘At-tahiyyatoe’. 
 
 
 
 
 
 
 

Gezond gedrag  

• Elke ochtend ontbijten! 

• Drinken: water en melk. Niet in een pakje. 

• Snoep: nooit chips of snoep meegeven naar school 

• Fruit: heel lekker en veel gezonder dan snoep 
 

Ontspanning  

• Lezen/ spelletjes: bijv. Mens erger je niet, Domino en of 
Memory  

• Buiten spelen 

• Fietsen 

• Tekenen en knutselen 

Bedtijd • 19.00 uur 

• Het is heel prettig en ook goed wanneer u uw kind voor het 
slapen gaan eventjes voorleest.  

 

TV kijken • Klokhuis 

• Z@ppelin 

• SchoolTV 

• Jeugdjournaal 

Computer  

• Zwijsen CD-roms: 
Beestenbende in rekenstad 
Beestenbende op de boerderij 
Verder spelen met maan-roos-vis 
Spelen met tafels 
Spelen met woorden 
Spelen met de klok 

 

• CD-roms te koop bij Blokker, V&D, Kruidvat (Edurom-CD-
roms) 

 

• Oefensite Squla: www.squla.nl  
 

• Oefensite bloon: www.bloon.nl 
 

• Oefensite muiswerk: http://online.muiswerken.nl/alikhlaas  
 

http://www.squla.nl/
http://www.bloon.nl/
http://online.muiswerken.nl/alikhlaas
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• Oefensite rekenen: www.redactiesommen.nl, www.rekenen-
oefenen.nl  
 

• Kijk ook op onze website 
www.elhabib.nl  
Kijk ook op de kinderplaats en daar kun je o.a. voor rekenen, 
taal, spelling en begrijpend lezen spelletjes vinden. 
 

• Leerzame websites 
www.leestrainer.nl (oefenen voor CITO-toetsen) 
www.schoolbordportaal.nl 
www.hbbclub.nl 
www.okki.nl 

Contact 
leerkracht/Intern 
begeleider 

 

 

• E-mailadres groep 4A  
Juf Burcu: b.cakmak@elamalscholen.nl 
Juf Sumeyra: s.aktas@elamalscholen.nl 

• E-mailadres IB’er: ib@elamalscholen.nl  

• Neem minstens 1x per maand contact op met de leerkracht 
van uw kind om op de hoogte te blijven over de ontwikkeling 
van uw kind.  

• Geef uw e-mailadres door aan de directie zodat u de 
nieuwsbrieven per mail kunt ontvangen. 

BIJLAGE 1: VRAGEN OVER EEN VERHAAL 

Wie-Wat-Waar-kaartje 

1 
 
 

 

Wie? 
Over wie of wat gaat het verhaal? 

 

2 ? Wat? 
Wat gebeurt er? 

 

3  

 

Waar? 
Waar speelt het verhaal zich af? 

 

4 

 

Wanneer? 
Welk jaar, welke maand, welke dag, hoe laat,  

ochtend, middag, avond? 

 

http://www.redactiesommen.nl/
http://www.elhabib.nl/
http://www.leestrainer.nl/
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.hbbclub.nl/
http://www.okki.nl/
mailto:b.cakmak@elamalscholen.nl
mailto:ib@elamalscholen.nl
http://www.obsjulesverneutrecht.nl/wp-content/uploads/2011/06/metkindaantafel_480.jpg
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5 W? Waarom? 
Waarom gebeurt iets?  

Wat is de oorzaak? 

 

6 

 
Hoeveel? 
Welke getallen worden genoemd? 

 

7 

 
Bedenk zelf een vraag 

 
 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE 2: DAGPROGRAMMA 

 

16.00 UUR 

 

 

 

16.30 UUR 

 

 

 

17.00 UUR 

 

 

 

17.30 UUR 

 

 

 

18.00 UUR 

 

 

 

18.30 UUR 

 

 

 

19.00 UUR 
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Zelf invullen hoe laat je wat doet, maak je eigen programma-indeling. 

• MINIMAAL 30 MINUTEN HUISWERK MAKEN, 

• MINIMAAL 30 MINUTEN HARDOP LEZEN, 

• DE REST VAN JE TIJD MAG JE ZELF INVULLEN, BIJVOORBEELD: SPELEN, TV-

KIJKEN, ETEN, ENZ. 

• BIJ HET NAAR BED GAAN (je weet je eigen bedtijd) NIET VERGETEN SALAWAT OP TE 

ZEGGEN!   

 

 

Door het ondertekenen van dit programma gaan de leerling en de ouders akkoord met de volgende 

afspraak:  

als ik me aan deze afspraak houd, dan krijg ik van mijn ouders aan het einde van de maand een beloning. 

Zo niet dan krijg ik straf(taak). 

 

 

HANDTEKENING   HANDTEKENING    HANDTEKENING 

LEERLING    VADER    MOEDER 

 

 

 

 

    _________________       _________________                   ________________ 

    

 

BIJLAGE 3: OPTELLEN EN AFTREKKEN 

In groep 4 rekenen de leerlingen in eerste instantie tot 20 en uiteindelijk tot 100 (alle somtypen). Rekenen 

naar analogie (4+3=7, dus 74+3=77) is een van de strategieën die bewust ingezet worden. 

Voorbeelddoelen: 

• Automatisering van het optellen, aftrekken en splitsen t/m 10; 

• Optellen en aftrekken tussen 10 en 20; 

• Optellen en aftrekken over het eerste tiental, ook automatiseren; 

• Optellen en aftrekken met tientallen; 

• Optellen en aftrekken tussen de tientallen naar analogie (4+3= → 74+3=; 8-5= → 48-5=); 

• Optellen en aftrekken met eenheden over het tiental (38+5=; 83-7=); 

• Optellen en aftrekken met tientallen (57+20=; 94-30=); 

• Optellen en aftrekken tot en met 100: alle somtypen. 

 

De getallenlijn: 

Optellen 

47+8=55 
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47+18=65 
 
 
 
 

 

 

Aftrekken 

32-6=26 
 
 
 
 

 

32-16=16 
 
 
 
 

 

 


