Zo gaat het in groep 4

Aantal leerlingen: 28
Leerkracht: Ruben

“Wie doorzet,
kan alles”

Uw kind staat centraal
Rekenen en taal in de ochtend
In de middag thematische activiteiten
Iedere ochtend op een Chromebook mogen
In de middag gaan we, net als de rest van de
werken klinkt natuurlijk hartstikke leuk. Maar
school, aan de slag met allerlei activiteiten
dan wel alleen om rekenen en taal te leren.
binnen één (wisselend) thema. We werken
Daarbij wisselt meester Ruben de lessen bewust vaak groepsgewijs (met klasgenoten of
af met ‘bewegend leren’. De
soms met kinderen uit
ene keer zijn dat oefeningen
andere groepen) aan
die een aanvulling zijn op
vakken als geschiedenis,
In de Gouden Weken in de eerste
weken
(groepsvorming)
en
via
de
de lesstof, de andere keer
aardrijkskunde, Engels
Kanjertraining (positief gedrag)
gooien de kinderen alle
of biologie. Ook gaan
werkt meester Ruben aan een veilige
energie uit het lichaam
we aan de slag met
en fijne sfeer in de klas.
met korte energizers. Wij
muziek of iets creatiefs.
werken in Snappet, een
Het middagprogramma
online omgeving die de
is zo gevarieerd
kinderen eerst vraagt naar hun persoonlijke
mogelijk, zodat uw kind op school meer
doelen. Zo leert uw kind zich bewust te worden
leert dan alleen de lesstof nodig voor de
van hun eigen ontwikkeling. Eenmaal begonnen, eindtoets. Denk aan sociale en culturele
past het programma de lessen doorlopend aan
omgangsvormen, samenwerken, doorzetten
op basis van de persoonlijke resultaten. De
en andere vaardigheden die belangrijk zijn
kinderen krijgen dus altijd lesstof op hun eigen
voor hun toekomst (zoals mediawijsheid en
niveau. Meester Ruben volgt de resultaten nauw probleemoplossend denken).
en kan als nodig gelijk extra uitleg geven. Of in
overleg met uw kind zijn of haar persoonlijke
doelen aanpassen.

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

