Rekenen groep 4
Getalbegrip hele getallen
In groep 4 werken de leerlingen in het getallengebied tot 100. Nieuw is het schatten en afronden van
getallen. Met het aanvullen tot een tiental of afhalen van een tiental wordt de relatie met de bewerkingen
inzichtelijk.

Optellen en aftrekken
In groep 4 rekenen de leerlingen in eerste instantie tot 20 en uiteindelijk tot 100 (alle somtypen).
Rekenen naar analogie (4+3=7, dus 74+3 = 77) is een van de strategieën die bewust ingezet worden.

Vermenigvuldigen
In groep 4 vindt de introductie van het vermenigvuldigen plaats aan de hand van concrete contexten. De
tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 worden ingeoefend.

Delen
In groep 4 vindt een eerste oriëntatie plaats op het delen. Steeds wordt een relatie gelegd met het
vermenigvuldigen.

Geld
In groep 4 leren de leerlingen alle munten en biljetten kennen. Ze betalen gepast en kunnen ook geld
teruggeven. Daarnaast leren ze geldbedragen te vergelijken.

Tijd
In groep 4 leren de leerlingen de hele en halve uren af te lezen op de analoge en digitale klok en de
kwartieren op de analoge klok. Daarnaast werken de leerlingen met de maand en jaarkalender.

Meten
In groep 4 leren de leerlingen werken met eenvoudige standaardmaten voor lengte (m en cm), gewicht
(kg en g) en inhoud (l).

Meetkunde
In groep 4 werken de leerlingen met blokkenbouwsels en hun plattegronden. Ook leren ze routes lopen
op plattegronden en afbeeldingen te spiegelen.

Taal groep 4
Verkennen van tekens
Leerdoelen: alfabet, punt als leesteken, klinkers en medeklinkers, klankgroepen, pictogram,
alfabetiseren op de eerste letter.

Verkennen van woorden
Leerdoelen: zelfstandig naamwoord, samenstelling, werkwoord, verkleinwoord, bijvoeglijk naamwoord,
meervouden op -en en -s, voorzetsel, eigennaam.

Verkennen van zinnen
Leerdoelen: maken en onderscheiden van woordgroepen, kenmerken van een zin, wie-wat-waarwanneer-deel, vraagzin, vertelzin, zinsdeel.

Verkennen van taalgebruik
Leerdoelen: beleefd en onbeleefd taalgebruik, tegenstelling.

Woorden en woordclusters
De kinderen krijgen in het basismateriaal per jaargroep ruim 400 woorden aangeboden volgens de
aanpak Met woorden in de weer. Alle themawoorden komen minimaal zes keer aan bod.

Onthoudstrategieën
De kinderen krijgen per jaargroep acht lessen aangeboden die specifiek zijn gericht op het leren
onthouden van woorden en woordbetekenissen. Hierbij worden de woordstructuren ingezet.

Spreken en luisteren
De kinderen krijgen per jaargroep zestien lessen aangeboden die op zes praatsoorten zijn gericht:
verhalend, informatief, instructief, betogend, expressief/poëtisch, contactueel. Elke les heeft een praaten luisterhulp.

Schrijven
De kinderen krijgen per jaargroep zestien lessen aangeboden die op zes tekstsoorten zijn gericht:
verhalend, informatief, instructief, betogend, expressief/poëtisch, contactueel. Elke les heeft een praaten luisterhulp.

Samenwerkend leren
De kinderen krijgen op diverse momenten werkvormen aangeboden waarbij ze gestructureerd
samenwerken in twee- of viertallen. Per thema wordt een les aangeboden waarin een
samenwerkingsdoel centraal staat.

Taal- en letterkunde
Taalbegaafde kinderen krijgen extra lesstof aangeboden die op taal- en letterkundige onderwerpen is
gericht. Elk thema begint met het verwerven van kennis en inzicht, dat de kinderen toepassen in een
eindproduct. De leerdoelen stijgen uit boven de kerndoelen en referentieniveaus.

Spelling groep 4
Luisterwoorden
Spellingcategorieën: Twee en drie medeklinkers aan het begin/eind, twee medeklinkers met tussenklank,
woorden die beginnen met v-/f-/z-/s-, woorden die beginnen met sch-/schr-, woorden met ng/nk,
eer/oor/eur, aai/ooi/oei, eeuw/ieuw/uw.

Weetwoorden
Spellingcategorieën: woorden met ei/jij, be-/ge-/ver-, au/ou, cht/ch.

Regelwoorden
Spellingcategorieën: woorden met eind -d, -je/-tje/-pje, open en gesloten lettergreep.

