
 

Infoblad Groep 4 

 
Dit schooljaar informeren wij u over het onderwijs in groep 4 via dit informatieblad. 

Naast een algemeen gedeelte, dat voor alle groepen bestemd is, staan er ook groep- 

specifieke zaken op dit blad.  

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de groepsleerkracht. 

 

Verder verwijzen wij u graag naar onze nieuwe schoolgids( 2019-2023) en het bijbehorende jaarkatern(2021-

2022) die op onze website zijn geplaatst (www.veldzijde.nl). Hierin kunt veel informatie vinden over onze 

school en ons onderwijs. 

De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld en loopt parallel met het schoolplan. Daarnaast wordt jaarlijks 

een jaarkatern vastgesteld.  

 

 

Algemene informatie 

 

Missie ‘Samen met passie ontwikkelen’ 

Wij willen samen met leerlingen en ouders een schoolgemeenschap vormen waarin iedereen actief betrokken 

is en met plezier aan deelneemt. In de driehoek school-leerling-ouder en ook met externe partijen zoeken wij 

de samenwerking om te werken aan de ontwikkeling van passend en boeiend onderwijs op onze school en 

schoolomgeving.  

Wij willen ons ontwikkelen in een professionele leergemeenschap waar wij samen leren en kennis delen. Wij 

willen elkaars kwaliteiten en talenten versterken en samen groeien in onderwijs. Vanuit verwondering voor de 

wereld om zich heen en met oog voor de ander stimuleren wij onze leerlingen zich tot een stevige 

persoonlijkheid te ontwikkelen zodat zij vol vertrouwen en ontdekkend hun toekomst tegemoet durven te 

gaan. Talenten stellen wij centraal: intellectuele, praktische, sociaal-emotionele en creatieve talenten. 

 
Onze ambitie is: 
Basisschool Veldzijde wil een bruisende school zijn, waar leerlingen stralen, ouders genieten en waar wij samen 
trots zijn op onze school! Laat de wereld zien wie jij bent! 
 

Visie op onderwijs 

Wij maken ons met hart en ziel S.T.E.R.K voor passend en boeiend onderwijs 

Samenwerking, Talent, Eenheid, Respect, Kwaliteit geven vorm en richting aan ons onderwijs. 

 

Positief pedagogisch klimaat 

Samen met onze ouders willen wij de leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot jonge mensen, die goed 

voorbereid zijn op hun deelname in onze complexe maatschappij. Ieder mens heeft liefde, vertrouwen en 

aandacht nodig, kinderen in het bijzonder. Wij willen als school dit uitstralen door aandacht voor elkaar te 

hebben. Zowel voor de leerlingen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, als voor de volwassenen die in onze 

school werken. Elkaar respecteren om wie wij zijn, hoe wij zijn en wat wij zijn, verschillend en ieder met zijn 

eigen kwaliteiten en talenten. 

In een positief pedagogische omgeving van warmte, hartelijkheid en zorgzaam omgaan met elkaar kunnen de 

talenten van leerlingen tot ontwikkeling komen. 

Wij gebruiken de Kanjertraining om in de driehoek school-kind-ouder samen te werken aan een rustige en 

veilige school.  

http://www.veldzijde.nl/


 

 

De uitgangspunten van de Kanjertraining zijn: 

• We vertrouwen elkaar 

• We helpen elkaar 

• We werken samen 

• We hebben plezier 

• We doen mee 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het 

creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining 

bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of 

te verbeteren (curatief). Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met 

elkaar om te gaan. Wij gebruiken Kanjertaal zowel in als buiten onze school. Ook thuis kan de Kanjertaal 

worden ingezet om zo samen te werken in de driehoek school-leerling/kind-ouder.  

Onder het motto: het gaat erom hoe je omgaat met wat je meemaakt. Doe je best er iets van te maken. Zoek 

oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.  

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, 

ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 

Levensbeschouwing 

Onze school is een katholieke school, die open staat voor anders denkenden. Onze identiteit wordt zichtbaar 

door lessen levensbeschouwing te geven d.m.v. de methode Kleur.  Elke dag starten we met dagopeningen. 

Onze vier kernwaarden zijn: ontmoeten, vertrouwen, respect en verwondering. 

Communicatie 

• Contacten met ouders 

Ouders vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag aan ons toe. Het spreekt voor zich dat zij 
goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van hun kinderen. Samen met de leerkrachten zijn zij 
verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke begeleiding. 
Wij vinden het belangrijk om een goed contact te hebben tussen ouders en de leerkrachten over de 

ontwikkeling van uw kind (eren).  

 

Verder doen wij regelmatig een beroep op ouders, ouderraad en medezeggenschapsraad van de school. Elke 

groep heeft een klassenouder die de groepsleerkracht ondersteunt bij activiteiten. Wij streven door allerlei 

activiteiten naar een goede samenwerking tussen ouders en team. Dit vergroot de betrokkenheid en komt 

onze leerlingen ten goede. 

 

• Gesprekken en ouderavonden 

In september zijn er startgesprekken ( ouders vertellen over hun kind). De leerlingen zijn niet aanwezig bij deze 

gesprekken.  

In november is het eerste driehoeksgesprek (uw zoon/dochter sluit tevens aan) over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind.  

In februari wordt u, eveneens samen met uw zoon/dochter, uitgenodigd voor een driehoeksgesprek. Deze 

waardevolle gesprekken houden wij in groep 1 t/m 8 om het eigenaarschap bij uw kinderen te vergroten voor 

hun leren. In juli zijn de driehoekgesprekken facultatief. 

In groep 7 zijn de driehoeksgesprekken in juni prognosegesprekken. De groepsleerkracht zal dan de 

verwachtingen m.b.t. het voortgezet onderwijs met u en uw kind bespreken.  

In groep 8 gaan de driehoeksgesprekken in februari over de verwijzing naar het VO.  

 



 

 

 

Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om tussendoor een gesprek voor uw kind aan te vragen. U kunt daarvoor na 

schooltijd een afspraak met de juf of meester van uw kind. In februari en juni krijgt uw kind het 

rapport/portfolio mee waarop de resultaten overzichtelijk weergegeven zijn. 

Tevens wordt een overzicht uit het leerlingvolgsysteem hieraan toegevoegd. 

 

• Website en Social Schools 

Op www.veldzijde.nl plaatsen wij foto’s / filmpjes van alle gezamenlijke/schoolbrede activiteiten.Ook vindt u 

hierop informatie over onze school, de groepen, protocollen, MR en OR.   

Via Social Schools ontvangt u wekelijks informatie over activiteiten in de groep van uw kind(eren) plaatsvindt. 

Daarnaast onderhouden wij via Social Schools met u contact, kunt u uw kind ziek melden en zal binnenkort ook 

verlof aangevraagd kunnen worden. Verder plannen wij de ouderavonden/gesprekken via Social Schools. 

• Huiswerk  

Het huiswerk kan bestaan uit bijvoorbeeld het voorbereiden van een spreekbeurt en het oefenen voor de 
toetsen van de zaakvakken. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen thuis oefenen voor het automatiseren van 
het technisch leesproces en de tafels. Het is geenszins de bedoeling de leerlingen te overladen met huiswerk. 
Extra huiswerk is eerder een uitzondering dan een gewoonte. Dit is dan altijd in overleg met de leraar 
(eventueel met IB-er) voor een bepaalde periode en beperkt in omvang. 
 
Gezonde voeding 
Wij vertrouwen erop dat u uw kind zowel voor de kleine pauze als voor tussen de middag gezond eten, drinken 

en fruit meegeeft! Dit schooljaar starten wij  met schoolfruit. 

Graag ook aandacht voor de traktaties op de verjaardag van uw kind. Hoe minder suiker hoe beter! 

 

Beeldende vorming 

Wij werken voor beeldende vorming met de online methode Laat maar zien. Deze is gebaseerd op het 

uitgangspunt van procesgerichte didactiek. Kinderen zijn uniek. Ze willen onderzoeken en ontdekken, eigen 

beelden en ideeën ontwikkelen. Die drukken ze op een creatieve manier uit in verhalen, tekeningen of 

bouwsels. 

 

 

Groepsspecifieke zaken 

 

                         

Gym 

Elke woensdag vertrekken wij om 8.55 uur richting de gymzaal. De tijd van de gymles is voor groep 4 op 

woensdag van 9.25 uur - 10.05 uur. Graag elke woensdag gymspullen mee met het veiligheidshesje vanuit 

de gemeente Losser. Dit dragen wij op de heen- en terugweg. 

 

Rekenen 

De rekenmethode Wereld in Getallen werkt met 9 blokken van 4 weken.  

Iedere week staan twee doelen centraal. Elk blok heeft dezelfde opbouw en wordt afgesloten met een 

test-je les. Tijdens deze les testen de leerlingen of ze de gevraagde doelen behaald hebben of dat er nog 

oefenstof en/of hulp nodig is. Ieder kind heeft een eigen werkboek en de leerlingen werken met 

oefensoftware van WIG, op de chromebooks in de klas.  

 

Wereld in Getallen biedt de kinderen grip en zicht op hun individuele leerontwikkeling (eigenaarschap). De  

 



 

 

kinderen geven, iedere les na het maken van opgave 1 en 2, zelf aan ‘hoe het ging’. Naar aanleiding daarvan 

(en uiteraard naar aanleiding van de observatie van de leerkracht) maakt de leerlingen de 2 of 3 sterren opgave 

of volgt de verlengde instructie (1 ster). Tijdens deze lessen wordt veel gebruik gemaakt van materialen zoals: 

blokjes, fiches, rekenrekje, munten/geld. Doen, voelen en ervaren. Ook is er veel aandacht voor 

automatiseringsoefeningen.  

 

Technisch lezen 

Wij werken met Karakter, een vrij nieuwe leesmethode. Met Karakter leren de kinderen niet alleen goed             

lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. De             

eerste lessen hebben we inmiddels gehad en de leerlingen zijn enthousiast.  Natuurlijk is het ook                           

belangrijk dat thuis voldoende aandacht voor lezen is. Stimuleer uw kind om dagelijks te lezen. 

  

 Wereldorientatie  

 In groep 4 starten de leerlingen voor het vak Wereldorientatie met Blink geintegreerd.  

 Bij deze methode ontdekken we de wereld op een onderzoekende en ontdekkende manier.  

 BLINK; wordt gezamenlijk aangeboden, waarbij leerlingen ook zelfstandig (in groepjes) werken. Er wordt 

 3 a 4 keer per jaar aan een thema gewerkt,  waarbij leerlingen met een zelfgekozen onderzoeksvraag aan          

de slag gaan. De onderwerpen worden door de leerkracht aangeboden. Het thematisch werken zal  

 circa 6 weken in beslag nemen en zal worden afgesloten met een werkstuk door de leerlingen. 

 

Bibliotheek  

Ondanks dat wij op school een mooie nieuwe bieb hebben, vragen wij ouder(s) van groep 4 om naar de                

bieb te gaan om biebboeken van het juiste Avi-niveau voor  de groep te kiezen en te halen.    

Om de 5 a 6 weken worden oude boeken ingeleverd en nieuwe boeken gehaald. (lijst wordt geregeld                   

door de groepsouder) 

 

Computers/chromebooks worden gebruikt bij de lessen van Rekenen, Spelling, Taal. 

 

Schrijven 

Aan de hand van de methode Klinkers leren onze leerlingen in groep 4 schrijven. 

Komend jaar leren wij o.a. hoe de hoofdletters geschreven moeten worden. Goed schrijven kun je alleen met 

een juiste schrijfhouding. Klinkers besteedt daarom veel aandacht aan motoriek, houding, schrijfbewegingen 

en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen schrijven. Kinderen leren de vorm van letters goed 

kennen met de zogenaamde ‘railletters’. Dit zijn grote letters met richtingpijlen en andere aanduidingen. 

Vervolgens leren ze de letters tussen de lijnen schrijven.  

 

Verjaardag 

Voor de pauze, rond 9.45, wordt de jarige in het zonnetje gezet en mag hij/zij trakteren. Indien mogelijk zien 

we de traktatie graag voor schooltijd op school. 

 

Eerste communie 

We vragen ouders, die hun kinderen mee willen laten doen aan de voorbereiding op de Eerste heilige 

Communie, hun kinderen op te geven via de website van hun eigen parochie. U vindt alle informatie incluis de 

planning op de website van uw eigen parochie. De Startavonden voor ouders vinden normaliter plaats vanaf 

eind oktober. Iv.m. corona, is dit nu nog niet helemaal duidelijk.  

 

 

 



 

Heeft u vragen? Kom, bel of mail gerust: 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

Bea Ankone maandag, dinsdag, woensdag om de week bankone@skolo.nl  

Inge Schasfoort  woensdag om de week, donderdag, vrijdag  Ischasfoort@skolo.nl 
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