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Algemeen  

 
 
 
 

• Elke ochtend ontbijten 

• Op tijd naar bed gaan 

• Thuis een rustige plek opzoeken om huiswerk te maken 

• Gymschoenen mee op de dinsdag (jongens) en 
woensdag (meisjes) (gr.4B) 

• Bij ziekte afmelden via Social Schools of telefonisch 
afmelden vóór 8.45 uur 
 

Snap je kind 
 

 

• Neem een abonnement op Snap je kind!   

• Snap je kind! Legt begrippen en werkwijzen uit en bevat 
tips hoe je thuis op een speelse manier met je kind kunt 
oefenen. Het bevat ook oefenbladen zodat je als ouder 
zelf kunt ervaren hoe je kind met taal en rekenen bezig 
is. Meer informatie hierover is op school verkrijgbaar. 

Taal • Nederlands praten met uw kind 

• Samen met uw kind kijken naar Nederlandse tv-
programma’s 
Via Muiswerk 

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 

• Boeken kopen (b.v. Boekentoppers: te bestellen via de 
school) 

• 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 

• Tafels oefenen: 1 t/m 12  

• Alle munten en biljetten t/m 100 

• Rekenhuiswerk samen maken en samen nakijken 

• Via Muiswerk  
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Spelling • Samen de dicteewoordjes oefenen.  

• Uw kind kan de spelling oefenen op Squla, meer 
informatie hierover is op school verkrijgbaar. 

• Via Bloon en Muiswerk  

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. Controleer dagelijks de agenda van uw kind. Zo 
komt u o.a. te weten wanneer uw kind het huiswerk moet 
inleveren, wanneer hij/zij een toets heeft, etc. 

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

Toetsen 

 

 

• Om de twee weken 10 woordjes voor de taaltoets en 
regelmatig woordjes voor de spellingtoets en 
woordenschattoets 

• Hoe te oefenen voor de toetsen: 
o Spelling: laat alle woordjes minstens 1x overschrijven 

en dicteer uw kind de woordjes (u zegt steeds een 
woord en laat uw kind het woord opschrijven, 
achteraf controleert u samen met uw kind of de 
woordjes goede geschreven zijn) 

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. 

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 
 

Sport  

• Bijv. voetbal, zwemmen en/of gymnastiek. 

• Vooral teamsport is heel belangrijk voor kinderen. 
 

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 

http://demos.bluepolar.com/schoolonline/polarserver.asp?Screen=FrameSet&SID=474A939BFFADD856&PageID=430373
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• Nickelodeon 

• Disney XD 

• SchoolTV 

• Jeugdjournaal (om 18.45uur op Nederland 3) 

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  

 

• 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 4B n.adahchour@elamalscholen.nl 

• E-mailadres IB’er: m.simonis@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. 

http://www.squla.nl/
http://www.bloon.nl/
http://online.muiswerken.nl/alikhlaas
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:m.simonis@elamalscholen.nl
http://www.obsjulesverneutrecht.nl/wp-content/uploads/2011/06/metkindaantafel_480.jpg
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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? 

 

5 W? Waarom? 
Waarom gebeurt iets?  

Wat is de oorzaak? 

 

6 

 
Hoeveel? 
Welke getallen worden genoemd? 

 

7 

 
Bedenk zelf een vraag 
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BIJLAGE 2: DAGPROGRAMMA 
 

16.00 UUR 

 

 

 

16.30 UUR 

 

 

 

17.00 UUR 

 

 

 

17.30 UUR 

 

 

 

18.00 UUR 

 

 

 

18.30 UUR 

 

 

 

19.00 UUR 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

    _________________       _________________                   ________________ 
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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 
 
 
 
 

 

47+18=65 
 
 
 
 

 

 

Aftrekken 

32-6=26 
 
 
 
 

 

32-16=16 
 
 
 
 

 

 


