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Deze vakken krijgt uw kind in groep 4:
Rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch 
lezen, spelling, schrijven, wereldoriëntatie 
(biologie, geschiedenis en aardrijkskunde), 
Engels, verkeer, gymnastiek, catechese, 
Kanjertraining (sociale vaardigheid) en 
creatief (handvaardigheid, tekenen en 
muziek). Ook zijn er door het jaar heen 
uitjes.

Aandacht voor verschillen
Op De Triangel zien we dat talenten van 
kinderen verschillen. We geven alle kinderen 
de aandacht die ze nodig hebben. Ook als 
ze wat meer tijd nodig hebben voor de stof 
of juist een extra uitdaging aankunnen.

Rekenen
Bij rekenen werken we met blokken van 
vier weken met aansluitend een toets. 
De kinderen beginnen allemaal hetzelfde. 
Na enige tijd ziet de leerkracht welk kind 
meer instructie nodig heeft, en welk kind 
juist meer uitdaging. Daar houdt hij of 
zij dan rekening mee. We noemen dit 
‘differentiatie’.
Nieuw in groep 4: keersommen, analoog 
en digitaal klokkijken (hele / halve uren en 
kwartieren), plus- en minsommen over het 
tiental en de getallenlijn tot en met 100. 

Beste ouders, 

Uw kind is dit jaar begonnen in groep 4. Een schooljaar, 

waarin de nadruk ligt op het leggen van een stevig fundament 

voor onder meer taal en rekenen. Belangrijk voor latere 

schooljaren! Veel waarmee we in groep 3 begonnen, oefenen 

en versterken we in groep 4. We zien waar een kind extra 

oefening nodig heeft of juist uitblinkt. Daar spelen we op in. 

Graag samen met u! Lees hier hoe het jaar eruit ziet.



Taal
Elke dag is er taalles. We werken aan 
woordenschat, luisteren, spreken en 
stelopdrachten. Ook leren de kinderen 
schrijven: een echte basisvaardigheid! 
Daarnaast besteden we structureel 
aandacht aan spelling en aan technisch en 
begrijpend lezen.
Nieuw in groep 4: hoofdletters en – na de 
kerstvakantie - schrijven met de vulpen  
( van school )

 

Presenteren
In groep 4 beginnen we al een beetje 
met presenteren. Elk kind vertelt gezellig 
over een boek dat het heeft gelezen. De 
leerkracht helpt het kind bij elk stapje. 

Wereldoriëntatie
In zes blokken met telkens een ander thema 
komen de vakken biologie, geschiedenis en 
aardrijkskunde aan bod. Elk thema sluit aan 
bij de wereld van de kinderen, bijvoorbeeld 
de seizoenen. Ook besteden we aandacht 
aan verkeer.

Thuis oefenen
De ervaring leert (en het is 
nog leuk ook!) dat thuis veel 
voorlezen de woordenschat 
vergroot. Maar u kunt meer 
doen. U kunt samen met uw 
kind oefenen via MOO.

We zien waar 
een kind extra 
oefening nodig 
heeft of juist 
uitblinkt.



Creatief
De kinderen tekenen, knutselen met 
verschillende materialen rondom de 
seizoenen en thema’s en maken muziek. 

Gymnastiek
Twee keer per week is er gymnastiek.  
Via Parro weet u wanneer de gymkleren 
mee naar school moeten. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De Kanjertraining gaat over weerbaar 
en jezelf durven zijn. We geven de 
Kanjertraining in alle groepen, dus ook 
in groep 4. U leest er meer over in de 
schoolgids, hoofdstuk 3.6.

Catechese 
In de klas worden bijbelverhalen vertelt.  
Dat gebeurt vooral rond de feestdagen.

Oefenen
Voorafgaand aan het 
controledictee, krijgt uw kind 
de spellingswoorden mee 
naar huis om te oefenen. 
Ook voor de taaltoets kan 
uw kind thuis oefenen; de 
leerkracht geeft de woorden 
uit de themaweken Taal mee 
naar huis.



Rapport- en oudergesprek 
In groep 4 wordt u twee keer uitgenodigd 
voor een gesprek: het voortgangsgesprek 
in november en het rapportgesprek in 
januari/ februari. Voor het rapportgesprek 
nemen we ook de resultaten van de 
landelijke Cito-toets mee. Als u de 
leerkracht op een ander moment wilt 
spreken, dan kunt u het beste via Parro 
een afspraak met hem of haar maken. 
Zie ook ‘Contact! Ouderparticipatie en 
communicatie op kbs De Triangel’ op  
de website.

www.detriangel.net

We geven  
de Kanjertraining  

in alle groepen, dus 
ook in groep 4.
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Uitjes enzo 
De Triangel organiseert het hele jaar door 
leuke, leerzame uitjes en evenementen. 
Sommige, zoals de Triangelviering, zijn 
‘schoolbreed’; daarover leest u meer in 
de schoolgids. De activiteiten zullen voor 
een deel op school en soms ook buiten 
school plaatsvinden. Voor de planning 
en soort activiteit verwijzen wij u naar de 
jaarkalender in Parro.

Wanneer uw kind 
jarig is, mag hij of 

zij trakteren. 



TIPS + VERZOEK
▲ Met de app Parro bent u op de hoogte van praktische schoolzaken. 

Op https://detriangel.net vindt u achtergrondinformatie.  

▲ De leerkracht vraagt ouders af en toe voor klassenuitjes of andere 
activiteiten in de klas. 

▲ Van de klassenouder hoort u nieuws over bijvoorbeeld klassenuitjes en 
 luizencontrole.

▲ Vriendelijk verzoek:
• Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij trakteren. Voor de planning op school:

wilt u vooraf laten weten wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert? En 
geeft u iets (gezonds) mee dat snel en makkelijk uitdeelt? Zie ook ons 
voedingsbeleid onder https://detriangel.net/school/protocollen

• De kinderen schrijven veel met een potlood. Voor je het weet, is hij op. Wilt u
voor een paar goede HB reservepotloden zorgen? En een gum, een 
elastomap en kleurpotloden/stiften? 

• Geeft u iedere dag iets gezonds mee? 

• Excursies vragen een hoop geregel. Helpt u een keer mee, bijvoorbeeld met 
halen en brengen? Dat zou fantastisch zijn.
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