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In dit boekje vindt u allerlei informatie over de Goudenregen. Praktische punten en 

een toelichting op hoe we in onze stamgroep werken. Veel leesplezier! 
 
Schooltijden: 

Om 8.20 uur gaat de bel. Uw kind komt rustig en zelfstandig de klas in en pakt een 
werkje of boekje uit zijn/haar kastje. Dit is ook de tijd om nog even een werkje af te 

maken van de dag ervoor. Deze 10 minuten zijn belangrijk voor uw kind om de dag 
goed te starten en het hoofd “op leren te zetten”. Om 8.30 uur start de les! 

 
We hebben een continue rooster.  

Op maandag, dinsdag en donderdag is de school om 14.30 uur uit. Op woensdag om 
12.15 uur en op vrijdag is groep 4 om 12.15 uur uit en zijn de kinderen van groep 5 

om 14.30 uur uit.  
 

Contact: 
Wij nemen graag de tijd om met u over de ontwikkeling van uw kind te praten. Een 

afspraak maken kan altijd, loop gerust even binnen na school of stuur een mail. 
Omdat de leerkrachten gebonden zijn aan hun rustmoment volgens de CAO, kunnen 

de afspraken niet direct aansluitend aan de schooldag gepland worden. Mailen kunt 
u naar: e.vdheijden@delinge.nl en e.meijer@delinge.nl 
 

Afwezigheid: 
Als uw kind ziek is, belt u even tussen 8.00u en 8.20 uur naar school  

(0481-464694). Heeft uw kind een afspraak bij de tandarts, specialist of anderszins, 
kunt u ons dat ook melden door een e-mail te sturen of een briefje te schrijven. 

 
Pauze en Lunch 

Als tussendoortje en eventuele aanvulling op de boterhammen bij de lunch vragen 
we u fruit en/of groente als komkommer/tomaat/wortel/etc. mee te geven. 

De kinderen eten om 12 uur en hebben hiervoor een kwartier. Om 12.15 uur 
gaan we 25 minuten buiten spelen. Voor wat betreft het tussendoortje en de 

lunch vragen we u uw kind drinken in een drinkbeker (voorzien van naam) mee 
te geven en brood in een broodtrommel. Op deze manier werken we samen 

aan bewustwording ten aanzien van een gezonde manier van leven en een 
schoon milieu met zo min mogelijk afval.  
 

Viering: 
Elke maand is er een maandviering. Hierbij laten een de groepen elkaar, en u als 

ouder, graag zien waar in de stamgroep aan gewerkt is. Deze vieringen zijn op de 
woensdag of vrijdag. De maandvieringen zijn in de jaarkalender te vinden. Het is 

belangrijk dat u zich dan aan dezelfde afspraken houdt als de kinderen: niet praten 
met elkaar, maar de aandacht gevestigd houden op wat er op het podium gebeurt! 

Kom s.v.p. op tijd en verlaat de viering pas als deze afgelopen is. 
 

Verjaardagen: 
De verjaardagen worden gevierd zonder ouders. Spreek van tevoren met de leerkracht 

af wanneer de verjaardag gevierd kan worden. We stellen het erg op prijs als uw kind 
een kleine gezonde traktatie meeneemt en voor de leerkracht en evt. stagiaire dezelfde 

traktatie. Uitnodigingen voor feestjes worden niet op school uitgedeeld. Het uitdelen 
zorgt vaak voor onrust bij de start van de dag en we voorkomen op deze manier 

teleurstelling bij kinderen die geen/weinig uitnodigingen krijgen. 
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Gym: 
De kinderen gymmen 1 x per week 1 uur. Zij krijgen les van een vakleerkracht en de 

eigen leerkracht. Tijdens de gym mogen geen sieraden gedragen worden. Ook 
moeten lange haren vast met een elastiek of met een zachte haarband. Daarnaast is 
het verplicht binnengymschoenen te dragen. Deze schoenen worden dus niet buiten 

gedragen. Kan uw kind nog niet strikken, dan graag schoenen met klittenband. In 
iedere kleedkamer is een leerkracht aanwezig. Vergeet u alstublieft niet de naam 

van uw kind in kleding en tassen te zetten.  
 

Vegen: 
Alle kinderen hebben een paar keer per jaar gedurende een week veegdienst. 

Hiervan heeft u een rooster ontvangen via mail, zodat u dit in uw agenda kan 
noteren en hiermee rekening kan houden met het ophalen van uw kind. Het vegen 

neemt ongeveer 10 minuten per dag in beslag. De kinderen regelen zelf vervanging 
wanneer ze verhinderd zijn.  

 
Afspraken: 

 We vragen de kinderen geen ‘frutsels’ mee naar school laten nemen: dit leidt af, 
of kinderen raken ze kwijt. 

 Direct voor (tot half 9) en direct na school (half 3) mag er op het plein niet 
gevoetbald worden. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen die naar school komt of 
naar huis gaat, rustig over het plein kan lopen. 

 De kinderen mogen geen kauwgom kauwen op school en op het schoolplein.  
 

Toelichting vakken:   
Technisch lezen:  

Vier keer per week krijgen de kinderen 2 keer 30 minuten per dag les volgens 
de methode Estafette. Hierbij oefenen kinderen afwisselend in instructieverband en 

zelfstandig. Het is belangrijk om het technisch lezen erg goed onder knie te krijgen. 
Dit is immers de basis. Zodoende besteden we veel aandacht aan het correct, 

vloeiend en vlot lezen van steeds langere en moeilijkere woorden. Er wordt 
regelmatig getoetst of de doelen die de methode stelt ook gehaald worden. Dit doen 

we wat betreft het niveau van het lezen op tekstniveau met CITO AVI: voor groep 4 
AVI M(midden) 4 en E(eind) 4 en voor groep 5 AVI M5 en E5. Daarnaast wordt 

meerdere keren per jaar de DMT toets afgenomen. Dit zijn woordrijen, die 
gedurende 1 minuut lezen worden. Leerlingen, die hier niet voldoende op scoren 
worden tussendoor nog een keer getoetst om de vorderingen goed in beeld te 

hebben en daar actie op te ondernemen.  
 

Begrijpend lezen:  
Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip XL, een methode die 

gebruik maakt van onderwerpen uit de actualiteit. Er wordt gericht gewerkt aan 
woordenschat- en begrijpend leesstrategieën. De kinderen krijgen teksten en 

opdrachten aangeboden die aansluiten bij hun eigen niveau. De methode bestaat 
uit het maken van lessen op papier en lessen op de computer.  

Het wordt aangeraden het nieuws thuis te kijken. Het Jeugdjournaal is erg goed 
voor kinderen van deze leeftijd!  

 
Spelling:  

Hierbij wordt gewerkt met de methode Spelling in Beeld. Per blok leren de kinderen 
5 spellingscategorieën. Het doel van spelling is niet alleen de woorden in een 

ingeoefend dictee foutloos te schrijven, maar natuurlijk vooral ook om het geleerde 
goed toe te passen in al het schriftelijk werk.  
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Taal: 

Het ontwikkelen van een grote woordenschat is erg belangrijk. Dit doen we aan de 
hand van de themamuur. Daarnaast komen o.a. het kringgesprek, het stellen 
(verhaaltjes maken a.h.v. een opdracht ), taalbeschouwing en het kunnen 

presenteren aan bod. Dit schooljaar verzorgt uw kind een spreekbeurt (zoveel 
mogelijk binnen het thema van VierkeerWijzer) en een boekbespreking, die thuis 

voorbereid worden. 
 

Rekenen:  
We maken gebruik van de methode van Wereld in Getallen. Het voordeel van deze 

methode is dat deze uitstekend geschikt is in een stamgroep met meerdere 
instructieniveaus. Zowel de kinderen met méér instructiebehoefte als de kinderen die 

verdiepingsstof aankunnen komen volledig aan hun trekken. In elke les krijgen beide 
groepen afwisselend instructie en is er tijd voor zelfstandige verwerking. Daarnaast 

werken de kinderen aan een weektaak op het niveau van het kind. 
Jaargroep 4 leert dit jaar de tafels t/m 6 en 10 en jaargroep 5 heeft dit jaar alle 

tafels t/m 10 geautomatiseerd en leert daarmee delingen maken.  
Jaargroep 4 leert alle erbij en eraf sommen tot 130 te maken en jaargroep 5 doet dit 

tot 1300. Elke week is er een projecttaak met o.a. geld, meten, wegen. Op vrijdag is 
de bijwerkles: een dag om extra aandacht te geven aan de sommen in die week, die 
nog lastig waren. Ook wordt op deze dag de weektaak afgemaakt en besproken. 

 
VierKeerwijzer 

De kinderen werken aan natuur, geschiedenis en aardrijkskunde projecten volgens 
de werkwijze van meervoudige intelligentie van VierKeerWijzer. Aan het begin van 

elk project worden de vragen opgesteld, die uw kind foutloos ná het project kan 
beantwoorden. Er zijn theorielessen en werklessen. Het doel van de werklessen is 

om door het volgen van de eigen leerwijze toe te werken naar het vinden van het 
antwoord op de vragen, die zichtbaar opgehangen worden in en bij de klas. 

We stellen het zéér op prijs wanneer u thuis ook aandacht heeft voor het onderwerp 
van het project om zo de betrokkenheid en het enthousiasme van uw kind te 

stimuleren en optimaal tot ontdekken en leren te komen.  
  

Blokperiode: 
Tijdens de blokperiode in de Goudenregen wordt er gewerkt aan o.a. taal / spelling / 
begrijpend lezen / schrijven / projectopdrachten en creatieve opdrachten.  

We leren de kinderen hun werk te plannen voor elke blokperiode. Voordelen van 
leren plannen zijn: vooruitkijken/denken, besef van tijd bij het maken van een 

opdracht, een goede verdeling van vakken en opdrachten en jezelf leren kennen in 
wat werkt en wat (nog) niet. De blokperiode wordt altijd gezamenlijk opgestart. Er 

wordt samen gekeken naar de planning en de taken en wie op welk moment 
instructie krijgt. Aan het eind van de blokperiode kijken we regelmatig terug op hoe 

er door het kind en de groep is gewerkt. 
 

 
 

Heeft u nog vragen, stelt u ze gerust!  
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Elja en Erna 
 


