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Godsdienst 

Vanuit verschillende thema’s wordt er gewerkt met Bijbelverhalen en worden alledaagse 

situaties besproken. We gebruiken hierbij de methode Kind op Maandag. Natuurlijk 

worden hier ook bijpassende liedjes bij gezongen.  

 

Rekenen  

Wij gebruiken voor het rekenonderwijs de methode ‘De wereld in 

getallen’. We rekenen op de Chromebooks en af en toe maken we 

een opdracht in het werkboekje. Het programma van de wereld in 

getallen bestaat uit 9 blokken van 4 weken. Elke week krijgen de 

kinderen instructie over 1 domein. In elke les staat 1 doel 

centraal en iedere les heeft dezelfde opbouw. Dit geeft de 

kinderen en de leerkracht houvast. Naast de gewone rekenlessen 

en rekentaken hebben we het rekenprogramma ‘Rekensprint’. 

Hier worden rekenvaardigheden getraind aan de hand van leuke 

spellen. Deze spellen passen zich aan het niveau van het kind aan.  

 

Taal  

We werken met de methode Staal voor zowel taal als spelling. Groep 4 en 5 werken 

tijdens de taallessen samen aan de methode waarbij we eerst een aantal thema’s van 

groep 4 uitwerken en tot slot een aantal thema’s van groep 5. Woordenschat en de 

opbouw van taal staan voornamelijk centraal. De kinderen maken bij ieder blok een 

eindproduct waarbij ze dit aan elkaar presenteren. Dit kan in de vorm van een verhaal, 

maar ook de creativiteit komt hierbij aan de orde.  

 

Spelling 

Bij spelling werken we ook met de methode Staal. Hierbij staan er in groep 4 twaalf 

categorieën centraal, in groep 5 zijn dat er negentien. Onze lessen bestaan uit een stukje 

oefening op het bord, de verwerking in het werkboek en iedere dag een kort dictee om de 

woorden en de regels goed te blijven herhalen. Ieder blok sluiten we af met een langer 

dictee en een korte grammatica toets.  
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Engels 

Jezelf kunnen voorstellen, vertellen waar je woont en wat je hobby’s zijn en dat allemaal 

in het Engels! We gebruiken de methode “Take it easy”. De thema`s en onderwerpen 

worden aangeboden in speelse filmpjes op het digibord.  

 

Wereldoriëntatie  

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor 

wereldoriëntatie, namelijk Blink Wereld. Met het lesmateriaal 

van Blink komen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek en burgerschap samen in prikkelende thema’s uit de 

wereld van nu. Door middel van onderzoekend en ontdekkend 

leren gaan de leerlingen zich verdiepen in de thema’s. Bij deze 

lesmethode zijn kennis, vaardigheden en houding het 

uitgangspunt.  

 

Begrijpend lezen  

Dit schooljaar gaan we twee keer in de week aan de slag met het vak begrijpend lezen. 

Eén keer in de week behandelen we de tekst van ‘Nieuwsbegrip’ en de andere keer 

behandelen we ‘Zomaar een tekst’ van Wiebren de Jong. De leerlingen zijn tijdens de les 

actief en verdiepend met de tekst bezig door middel van activerende werkvormen.  

 

Schrijven 

We werken met de methode Pennenstreken. In groep 4 leren de 

leerlingen de hoofdletters schrijven.  Daarnaast leren ze ook 

steeds een beetje kleiner te schrijven. In groep 5 gaan we verder 

met het aan elkaar schrijven in het schrijfschrift en zullen de 

hulplijnen één voor één verdwijnen. De leerlingen ontwikkelen een 

goed, vlot en leesbaar eigen handschrift, wat ook in dit digitale 

tijdperk van grote waarde blijft.  
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Verkeer 

De basiskennis van de verkeersregels wordt verder uitgebreid met de 

verkeersmethode. We maken de opdrachten digitaal. De lessen 

bestaan voornamelijk uit instructiefilmpjes die direct toepassen in de 

praktijk.  

Muziek 

Eens in de twee weken komt vakdocent juf Geartsje ons muziek geven op de 

donderdagochtend. Daarnaast besteden we dagelijks tijd aan het zingen van Bijbelse 

liederen.  

Bewegingsonderwijs  

De gymlessen zijn dit schooljaar op woensdagochtend en donderdagmiddag. Op 

woensdagochtend krijgen de leerlingen les van vakdocent juf Susanne en op 

donderdagmiddag geeft juf Wieke de gymlessen. De lessen variëren van lessen in hoeken 

en klassikale lessen.  

Frysk  

Elke vrijdagmiddag staat Frysk op het programma. Het kan zijn dat er een skoal-tv 

filmpje gekeken wordt, waar we over praten of we werken met de methode “spoar 8”. Op 

vrijdag is de voertaal de hele dag Frysk.  

Handvaardigheid/Tekenen  

Op vrijdagmiddag zijn we creatief bezig met verschillende materialen. We wisselen de 

activiteiten af met knutselen, spelen met constructiemateriaal en techniek.  

Kanjertraining  

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende 

oefeningen die de leerkracht geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in 

de klas goed te houden of te verbeteren. Maar ook hoe ga je met elkaar om en 

hoe los je bijvoorbeeld een ruzie op? Allerlei dingen die aan bod komen tijdens 

de kanjertraining.  
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Handig om te weten 

 Op woensdag en donderdag hebben we kinderen gym, vergeet u de gymkleding en 

schoenen niet mee te geven? Het is ook fijn als de meisjes hun haren vast 

hebben.  

We hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven. Met vragen kunt u altijd bij ons 

langskomen of een mailtje sturen naar: w.dewal @pcbodantumadiel.nl en/ of 

f.vanderveen@pcbodantemadiel.nl. Daarnaast kunt u ons een berichtje sturen via Parro.  

Vriendelijke groet, 

Wieke de Wal en Femke van der Veen 


