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De Wandel  4-Daagse Groep 4 t/m 8                                                                                               
De jaarlijkse Wandel 4- daagse is gepland van zaterdag 2 maart t/m 
woensdag 6 maart a.s.  

In deze week moeten de deelnemers minimaal vier dagen hebben 
gewandeld. Helaas kunnen de kinderen van groep 7 en 8 slechts  3 dagen 
meedoen als de NTC lessen als normaal doorgang vinden.  

Om die reden hebben we de volgende aanpassing gedaan: 

Om inschrijving ook voor de kinderen van groep 7 en 8 mogelijk te maken,  zal 
deelname aan deze 4-daagse op zaterdag 2 maart (tijdens de NTC les) 
beschouwd worden als een culturele les. Op maandag 4 maart gaat de NTC 
les voor groep 7 en 8 gewoon door en zal o.a. in het teken staan van de 
jaarlijkse Vierdaagse van Nijmegen. 

Huiswerk (Thuis leren) voor groep 4 t/m 8                                                                                        
In de periode voor de Kerstvakantie heeft uw kind af en toe werk 
meegekregen om thuis te leren. Wij hebben hierbij rekening gehouden met de 
evt. aanpassing van kinderen, afkomstig van de Nederlandse dagschool,  aan 
de Internationale klas.  

Wanneer:                                                                                                                                                 
Vanaf nu echter  zal er elke week op de laatste NTC dag van de betreffende 
week werk meegegeven worden. 

Het werk wordt ook elke week op de laatste NTC dag van de betreffende 
week terug verwacht op school. 

Het werk gaat mee naar huis en terug naar school in een huiswerkmap. 

Soort werk:                                                                                                                                         
Het werk dat uw kind meekrijgt is altijd voor het kind bekende leerstof en moet 
gezien worden als een extra inoefening en ondersteuning van wat in de les 
behandeld is. 

Hoe lang:                                                                                                                                       
Met de kinderen is besproken dat meerdere keren een korte tijd oefenen veel 
effectiever is dan  een enkele keer een langere tijd.  

Stelregel: een kwartier per dag is voldoende en beter dan één dag per week 
een uur lang. 

 



Is het niet mogelijk al de oefeningen binnen die tijd af te krijgen, dan is dat 
geen probleem. Het gaat ons niet enkel om het voltooien van een werkblad, 
maar om wat er geleerd is. Mochten er opmerkingen of vragen zijn over het 
desbetreffende huiswerk, dan kunt u dat bij het huiswerk voegen of even 
contact opnemen met de leerkracht. 

Extra:                                                                                                                                             
Heeft uw kind tijd en zin om online te oefenen of op een speelse manier met 
informatie over de geschiedenis en cultuur van Nederland te leren , dan zijn de 
volgende websites daarvoor geschikt: 

Taal en Lezen: 

• http://www.leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm 

• http://www.kids4cito.nl/taalopgave01.htm 

• http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/digibord/cito-oefenen 

Nederlandse geschiedenis / cultuur: 

• http://www.entoen.nu/ 

• http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/?nr=2174640 

• www.schooltv.nl/vroegere#531515 

 

Basiswoordenschat lijsten voor de beide  kleutergroepen en groep 3 en 4.                      
De meeste van huis uit Nederlandstalige kinderen komen het basisonderwijs 
binnen met een woordenschat van 1000 tot 3000 woorden (soms zelfs veel 
meer). Dat aantal is in veel klassen de beginvoorraad voor het onderwijs; 
daarop kan men voortbouwen. Maar er zijn ook kinderen die starten met kennis 
van, bij voorbeeld, 200 tot 300 Nederlandse woorden, of zelfs nog minder.   

In groep 2/3, gaan al die kinderen aan de slag met het lezen; hun aanvanke-
lijke leeswoordenschat, hun basisvoorraad voor de eerste boekjes, is dus heel 
verschillend. De grote verschillen tussen kinderen bij binnenkomst kunnen 
nauwelijks of slechts met grote moeite worden opgeheven. Daarom is het 
werken aan een Basiswoordenschat zo enorm belangrijk. Vooral ten behoeve 
van sterk leesonderwijs. Hoe meer je weet hoe beter je er op voort kunt 
bouwen.         

 
Het lijkt alsof lezen begint als alle kinderen gaan beginnen met Lezen. Maar dat 
is niet zo. De basis voor het leren lezen is al veel eerder gelegd. Kennis van 
Nederlandse woorden vormt een belangrijk deel van die basis. Als kinderen 
gaan leren lezen met een kleine woordenschat in hun hoofd, moeten ze twee 
totaal verschillende dingen tegelijk doen: onbekende woorden leren en  
begrijpen én het schrift leren en begrijpen. Dat is een heel zware opgave.  
                                                                                                                                                                        
Kinderen die met een kleinere woordenschat de basisschool binnen komen 
moeten dus vanaf dag één aan de uitbreiding van hun Nederlandstalige 
woordvoorraad gaan werken. Belangrijk is dat ze de achterstand wegwerken 
en de woorden leren die de andere kinderen al kennen. Maar welke woorden 
zijn dat?                                                                                                     
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Om u als ouders inzicht te geven  over welke woorden we spreken hebben we 
de lijsten van de Amsterdamse Basiswoordenschatlijsten voor u op de website 
geplaatst.  
De lijsten voor de groepen 3 en 4 worden op het web geplaatst zodra ze 
overgetypt zijn. 

 
Leuk is het om een kleuterwoordenboek met platen te kopen. Elke 
boekwinkel heeft wel verschillende van zulke 
plaatwoordenboeken. In Mijn Eerste Van Dale  woordenboek zijn 
alle woorden van de basiswoordenschatlijsten opgenomen. 
Woorden worden door middel van een klein verhaal of rijm 
uitgelegd. 

 
 
Een woord wordt uitgelegd door middel van een 
rijmversje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een woord of begrip wordt door middel van een 
kort verhaal uitgelegd. 

 

                                                           
Uitleg van 
woorden en/of 
begrippen voor 
groep 4 tot en 
met 8 leerlingen. 

 

 

 

Taalzee                                                                                                                                            
In Taalzee moeten spellers de dieren in hun zee gezond houden door 
taalspelletjes te spelen.Taalzee bevat ruim 20.000 opgaven over spelling, 
woordenschat, vervegingen, spreekwoorden, technisch lezen, erkwoorden en 
ontleden. De spelletjes in Taalzee zijn adaptief, dus elke leerling oefent op zijn 
eigen niveau. Taalzee is geschikt voor zowel PO als VO. www.taalzee.nl U kunt 
zelf een demo versie aanvragen.  

http://www.taalzee.nl/


Cultuur en Kunst                                                                                         
grnieuwsbrief@ckplus.nl is de Cultuur en Kunst zoeker van Nederland t.a.v. 
dans, beeldende kunst, theater en toneel, film en fotografie, muziek en 
cultureel erfgoed- geschiedenis. Een site om eens te bezoeken. 

Canon van het onderwijs                                                                                                                      
In dertig vensters belicht “De canon van het onderwijs” de belangrijkste 
historische gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Nederlandse  onderwijs: 
van Erasmus tot Theo Thijssen en van alfabetisering tot de Mammoetwet. In 
boekvorm en online: www.onderwijserfgoed.nl  

Jaar van het voorlezen                                                                                                               
Op www.jaarvanhet voorlezen.nl vindt u onder andere filmpjes waarin 
prominente Nederlanders voorlezen uit kinderboeken. 
                                                                                                                                                  
Aanname beleid                                                                                                            
Sommige leerlingen, zijn bij de controle van de SNOB, niet geaccepteerd voor 
het verkrijgen van subsidie. Deze leerlingen staan nog ergens anders 
ingeschreven en doordoor lopen wij de subsidie mis. Mocht u uw kind ook 
ergens anders ingeschreven hebben, bijvoorbeeld bij de wereldschool of IVIO 
en uw kind krijgt les op de NTC-PO in Muscat, wilt u dan uw kind afmelden bij 
de andere organistatie. Op deze wijze lopen wij de subsidie voor uw kind niet 
mis.  

Inleveren NTC-PO rapport                                                                                                        
Wilt u het NTC-PO rapport aub ondertekenen en inleveren bij de 
groepsleerkracht, zodat wij een copie kunnen maken voor onze files. U krijgt 
daarna het rapport terug.  

 

Met vriendelijke groet,  

Ceciel van Rhee                                                         
NTC-PO Coördinator 

 

PDO School 
PO Box 81, Muscat 100 
Sultanate of Oman 
Website: www.pdoschool.com 
Tel: (+968) 2467864 
Fax: (+968) 2467864 
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