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De activiteiten van de leerlingen 

 

In de groepen 1 en 2: 

Kinderen die net vier zijn geworden hebben tijd nodig om hun plekje in de groep te vinden. 

Het is erg belangrijk dat een kind zich veilig voelt. In het begin mogen zij vooral zelf kiezen 

met wie en in welke hoeken ze willen spelen.  

Kleuters zijn erg leergierig en willen alles te weten komen over de wereld om hun heen.  Wij 

zorgen voor  een omgeving waarin het goed spelen is en waar veel te ontdekken valt. De 

lokalen zijn zo ingericht dat de kleuters uitgedaagd worden; niet alleen in de speelhoeken 

maar ook de ontwikkelingsmaterialen nemen hier een belangrijke plaats is.  

We streven ernaar, dat de kinderen zich optimaal en zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Belangrijke doelen zijn: goed leren omgaan met en luisteren naar elkaar, zelfstandig worden 

en zelf initiatieven nemen, actief en leergierig worden. Vaak moet je daarvoor speciale 

vaardigheden en technieken leren zoals: Zelf je kleren aantrekken, opruimen van de spullen, 

elkaar helpen, maar ook leren knippen en plakken en hanteren van gereedschappen. 

De activiteiten spelen zich altijd af rondom thema's die voor kinderen betekenisvol zijn.  

1 Taalactiviteiten 

Kringgesprekken, verhalen vertellen en voorlezen, rijmen, taalspelletjes, luisteroefeningen, 

letters stempelen, letters stempelen, naschrijven, zelf boekjes lezen, drama en spel etc.  

2. Rekenactiviteiten: 

telspelletjes, rekenbegrippen, spel 

3 Expressieactiviteiten: 

Muziek, handvaardigheid, tekenen en spel 

4 Bewegingsactiviteiten: 

Bewegingslessen in de speelzaal en vrij spelen op het plein. 

5 Voorbereidend schrijven 

De activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek en zijn 

geïntegreerd in allerlei dagelijkse activiteiten. 

In de groepen 3 tot en met 8: 

 

Technisch lezen 

In groep 3 starten we met het leesonderwijs aan de hand van de methode ‘'Veilig Leren 

Lezen", Kim-versie.  In groep 3 ligt het accent op technisch lezen.  Naast leesvaardigheid 

staat ook het leesplezier centraal. In de groepen 4 tot en met 8 is VNL (Veel lezen, Niveau 

omhoog, Leesplezier) ingevoerd. Deze vorm van individueel stillezen is door OBD Noordwest 

ontwikkeld. 
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Begrijpend lezen 

Vanaf groep 4 gaat het begrijpend lezen een grotere rol spelen. We gebruiken de methode 

“Lezen in Beeld”.  

 

Taal 

Voor het taalonderwijs gebruiken we vanaf groep 4 de methode “Taal in Beeld”, waarbij de 

volgende domeinen aan bod komen: 

● Mondelinge taalvaardigheid: gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en 

spreekvaardigheid. 

● Leesvaardigheid: lezen van verschillende soorten teksten 

● Schrijfvaardigheid 

● Grammatica en woordenschat 

 

Spelling 

Voor het spellingonderwijs gebruiken we vanaf groep 4 de methode “Spelling in Beeld”. De 

verwerkingsopdrachten worden gemaakt op een tablet via Snappet, een adaptief digitaal 

hulpmiddel, waarbij de leerkracht de vorderingen van de leerlingen via een dashboard kan 

volgen. 

 

Rekenen en Wiskunde. 
Wij gebruiken de methode “Pluspunt” vanaf groep 3. Aansluitend op de methode werken we 

in alle groepen met materialen van de methode “Met sprongen vooruit” Dit zijn leskisten die 

vele mogelijkheden bieden om actief en met elkaar vaardigheden extra te oefenen. Vanaf 

groep 4 worden de verwerkingsopdrachten gemaakt op een tablet via Snappet, een adaptief 

digitaal hulpmiddel, waarbij de leerkracht de vorderingen van de leerlingen via een 

dashboard kan volgen. 

 

Schrijven 

Voor het schrijfonderwijs gebruiken wij in groep 3 de methode “Pennenstreken”, deze 

methode sluit aan bij de leesmethode van “Veilig leren lezen”. 

Vanaf groep 4 hebben wij de methode “Handschrift”. Er wordt verbonden handschrift 

aangeboden. 

Vanaf groep 5 tot en met groep 8 ontwikkelen de kinderen een eigen handschrift met 

dezelfde methode. 

Voor leerlingen die moeite hebben met het verbonden schrift of leerlingen met dyslexie 

zetten wij het blokschrift van de methode “Pennenstreken” in. 

 

Lichamelijke opvoeding 

Alle groepen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. Een keer per week onder 

leiding van een medewerker van Sportservice Schagen en een keer per week door een 

leerkracht van ’t Span die daartoe bevoegd is. 
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De leerlingen gymmen op gymnastiekschoenen met een stroeve zool en in een T-shirt en 

een gymbroekje voorzien van naam. 

 

Verkeer 

Vanaf het schooljaar 2019-20020 werken wij met de methodes “Verkeerskunsten” en 

“Verkeerslokaal”. “Verkeerskunsten” is een verkeersmethode waarbij de leerlingen van de 

groepen 3 tot en met 6, op het schoolplein, praktisch leren omgaan met verkeerssituaties.  

De leerlingen van de groepen 7 en 8 werken met de methode “Verkeerslokaal”. Dit is een 

digitaal interactief verkeersprogramma met als doel om bij de leerlingen hun bewustwording 

van het eigen weggedrag vergroten. 

Natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. 

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek worden thematisch 

aangeboden. Het aanbod op deze vakgebieden is kerndoelen dekkend. Bij het thematisch 

werken volgen de leerlingen de cyclus van het onderzoekend en ontwerpend leren. Bij 

onderzoekend en ontwerpend leren wordt nieuwe kennis in de context geplaatst, hierdoor 

leren kinderen verbanden zien. Hierbij is de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen het 

uitgangspunt. Bij onderzoekend en ontdekkend leren zijn de leerlingen actief bezig met hun 

leerproces. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Ook 

leren ze zelfstandig denken en handelen. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en 

reflecteren. De leerlingen ontdekken de zin van het leren en ze leren van en met elkaar. Het 

doel van deze manier van werken is om kinderen meer eigenaar te laten worden van hun 

eigen leerproces. Deze onderzoekende manier van leren vergroot de betrokkenheid van de 

kinderen en leidt tot mooie resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De school beschikt over een mix van materialen die leerlingen in staat stellen om met 

techniek te leren, te knutselen, te programmeren, bouwen, verbeteren, simpele computers 

bouwen, filmpjes monteren en materialen combineren. 
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Computer/ tabletonderwijs 

In de school kunnen de leerlingen gebruik maken van Ipads en Chromebooks. Het is ons doel om 

de kinderen vaardigheden bij te brengen, zodat ze de computer als leermiddel kunnen inzetten. In 

de groepen 4 tot en met 8 wij tevens tablets en Chromebooks in om de verwerking van de reken-, 

spellings- en soms ook taallessen te maken. De lessen worden door de leerkracht op de 

gebruikelijke manier gegeven, de verwerking doen de leerlingen op de tablets of Chromebooks. 

Het programma op deze apparaten volgt de leerling, zij krijgen direct feedback en leerlingen die de 

stof nog niet beheersen krijgen herhalingsoefeningen aangeboden. Leerlingen die de stof 

voldoende beheersen krijgen verdiepingsopdrachten. De leerkracht kan de vorderingen van de 

leerlingen via een dashboard volgen: www.Snappet.nl 

Wij leren de kinderen hoe ze kennis op het internet kunnen vergaren en hoe ze hiermee om 

moeten gaan. In groep 7-8 doen de leerlingen mee aan het programma "Media Masters", 

hierbij leren kinderen over de mogelijkheden en risico's die het gebruik van social media met 

zich meebrengen: www.mediamasters.nl 

Cultuuronderwijs  

Door hun schooltijd heen maken de kinderen kennis met verschillende kunstvormen en 

disciplines. Ze ontdekken hierbij hun eigen talent en krijgen de mogelijkheid die te 

ontwikkelen. Door veel met cultuur in aanraking te komen, kunnen ze positieve ervaringen 

opdoen. Ze ervaren dat je ook verschillende gevoelens kunt beleven bij cultuur. De kinderen 

zijn actief bezig; ze maken, doen en bewegen. 

Elk schooljaar komt de discipline literatuur uitgebreid aan bod, onder andere tijdens de 

Kinderboekenweek. Schoolbreed werken we aan vier thema’s per schooljaar, één van die 

thema’s staat volledig in het teken van dans, drama, muziek of beeldende kunst. Na 4 jaar 

herhaalt deze cyclus zich. Om het jaar staat een thema in het teken van erfgoed of 

media/audiovisuele vorming. Zo is er na een periode van acht jaar, aan acht disciplines 

uitgebreid aandacht besteedt. Bij de overige thema’s wordt cultuur zoveel mogelijk ingezet 

als middel. 

Eens of meerdere keren per jaar mogen de kinderen hun talenten ontdekken tijdens de 

Ateliers. Hierbij krijgen ze meerdere weken een workshop aangeboden door een ouder of 

leerkracht. De kinderen maken zelf een keuze welke workshop ze willen volgen. Als afsluiting 

mag iedereen komen kijken naar het eindresultaat! 

Verschillende culturele disciplines komen ook wekelijks aan bod. Zo staan er lessen muziek, 

dans en drama op het programma. De muzieklessen worden gegeven aan de hand van de 

methode 123zing. De ene week wordt de les gegeven door een vakleerkracht en de andere 

week door de eigen leerkracht. Drama en dans worden vooral als “energizers” ingezet. Dat 

zijn korte tussendoor spelletjes waarbij dans en drama een rol spelen. Ook aan beeldende 
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vorming wordt wekelijks aandacht besteedt, vooral als onderdeel van het thema. Tijdens 

deze lessen komen diverse technieken en materialen aan bod. 

Als school hebben wij contact met verschillende verenigingen en culturele instellingen waar 

wij een beroep op kunnen doen tijdens het uitvoeren van onze thema’s en ateliers. Zo 

bezoeken de kinderen regelmatig een culturele instelling of krijgen wij bezoek van 

verenigingen die een bijdrage kunnen leveren aan ons cultuuronderwijs. 

Ons motto is: wij ontdekken ons talent met plezier en blijven in beweging! 

Engels 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het invoeren van een nieuwe methode 

“Groove me” voor de groepen 1 tot en met 8. We maken gebruik van een volledig digitale 

methode, waarbij muziek de basis is. 

Muziek leent zich uitstekend voor lessen Engels. Jonge kinderen willen niets liever dan 

zingen, dansen en bewegen. De liedjes voor groep 1-2 sluiten aan bij de thema’s die 

gangbaar zijn in de onderbouw, zoals de seizoenen en dieren.  

In de groepen 3 en 4 worden de thema’s herhaald en uitgebreid. Hier worden aansprekende 

liedjes en sing along songs gebruikt.  

In de groepen 5 tot en met 8 staan popsongs centraal. In de lessen wordt het thema van de 

song gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De 

lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met 

woorden passend bij het thema.  
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