
‘Worden wie je bent, met eigenaarschap de toekomst tegemoet’

Rekenen en taal in de ochtend

Elke ochtend beginnen de kinderen met rekenen en 

taal. De lessen worden persoonlijk en op maat door 

de juf gegeven. Daarna gaan de kinderen aan de slag 

op hun Chromebook. We werken via Snappet. Dit 

programma heeft een gedeelte 

dat de opdrachten aanpast naar 

het niveau van de leerling. We 

werken in Snappet aan doelen 

die voor iedereen duidelijk 

zijn. In het Werkpakket van 

Snappet werken we extra aan 

doelen die het kind zelf mag kiezen. We leren in de 

klas doelen stellen en na te denken over hoe ze die 

willen gaan halen. Samen met uw kind kijken we of de 

doelen worden behaald en of er nog extra instructie 

of oefening nodig is. Toetsen zijn dan ook vooral 

bedoeld om inzicht te krijgen in wat de kinderen nog 

moeten leren. Naast het werken op de Chromebook 

verwerken we de lesstof ook via verschillende 

bewegingsactiviteiten en werkvormen. 

Werken met een thema

De middagen werken we aan vakken als geschiedenis, 

aardrijkskunde, muziek en creatief. Deze vakken 

koppelen we zo veel mogelijk aan elkaar door 

middel van een (wisselend) thema. Hierbij sluiten 

we vaak aan bij de thema’s 

van de bovenbouw uit Alles-

in-1 (methode). We werken 

natuurlijk ook aan sociale en 

culturele omgangsvormen en 

vaardigheden die belangrijk 

zijn voor de toekomst, zoals 

samenwerken, doorzetten, mediawijsheid en 

probleemoplossend denken.

Altijd aandacht, en extra zorg als nodig

Juf Anoeska en juf Christine hebben alle hulp die ze 

nodig hebben binnen handbereik, bijvoorbeeld op 

het gebied van gedrag, taal, rekenen, IT, Nederlands 

als 2e taal en hoogbegaafdheid. Gespecialiseerde 

collega’s bieden steun en advies op aanvraag. De 

leerkrachten hebben ieder kind goed in beeld en 

kunnen, als dat nodig of gewenst is, altijd de IB-er om 

hulp vragen.

Zo gaat het in groep 4

Een fijne sfeer geeft ruimte om 
te leren. Wij werken op school 
met Kanjertraining, gericht op 
positief gedrag.

Aantal leerlingen: 20

Leerkracht: Anoeska van ’t Hoog en 

       Christine van der Schilden

“Je mag zijn zoals 
je bent!”

Uw kind staat centraal


