Groepen 1 en 2

Op deze pagina kunt u lezen welke lesstof en activiteiten de kinderen gedurende deze
leerjaren aangeboden krijgen. Op de websites van de methodes kunt u meer inhoudelijke
informatie vinden. De oefensites voor kinderen bieden de kinderen de mogelijkheid om
thuis de leerstof verder in te oefenen.

Taal en lezen

Het onderwijsaanbod wordt samengesteld op basis van de leerlijnen zoals die staan
aangegeven in DORR. (Dagelijks Observeren Registreren en Reageren) Deze leerlijnen
zijn gebaseerd op de leerdoelen van de SLO. (Stichting Leerplan Ontwikkeling –
Ministerie van Onderwijs)
In de klas werken we aan de woordenschat, het mondelinge taalgebruik, de beginnende
geletterdheid, het taalbewustzijn, verhaalbegrip, boekoriëntatie en de relatie tussen
gesproken en geschreven taal. In de kring leest juf/meester voor, we doen oefeningen
als rijmen, hakken van woorden in stukjes enz.
In groep 2 leren de kinderen ook de letters en klankgebaren die we in groep 3 aanleren
volgens de methodiek van "zo leer je lezen en spellen". Deze letters moeten de kinderen
kunnen herkennen, de gebaren zijn een ondersteuning. Tevens wordt er in groep 1 en 2
geoefend op de auditieve synthese en auditieve analyse.
In de kasten liggen materialen voor taal die ingedeeld zijn in fasen. De groepen 1
doorlopen de eerste 3 fasen. In de groepen 2 de laatste 3 fasen. In de kasten zijn alle
materialen in deze fasen ingedeeld. De kinderen werken met DORR-boekjes waarin staat
in welke fase ze werken en welke materialen daarbij horen.
Auditieve synthese: letters tot een woord vormen, wat in groep 3 zich verder ontwikkelt
tot lezen: vb. k - a - t Welk woord hoor je? kat
Auditieve analyse: een woord in letters verdelen. dit is de voorbereiding op spelling: vb.
tak Welke letters hoor je?: t - a - k
Groep 1 en 2 oefent alleen met woorden met 1 medeklinker vooraan en 1 medeklinker
achteraan (mkm-woorden) bv boom.
Tips voor thuis:
- Benoem letters nooit bij de alfabetisch naam maar spreek ze uit zoals ze klinken in een
woord (fonetisch) boo-m, geen bee- ooo- em.
- Gaat uw kind al schrijven? Gebruik de letters van groep 3. U kunt de goede letters bij
de leerkracht vragen.
- Veel voorlezen is een belangrijke stap in de leesontwikkeling.
In januari wordt in groep 2 gekeken of er al een aantal kinderen kunnen beginnen met
extra uitdagend werk in lees en rekenhoeken. Kinderen moeten dan wel voldoen aan een
aantal voorwaarden. Het kind moet een voldoende beheersing hebben op de fasen van

taal/lezen van DORR. Verder is een goede zelfstandigheid, motoriek, zithouding en
concentratie van belang.

Engels
In alle groepen geven we Engels aan de hand van de methode "GROOVE
ME". In de groepen 1 en 2 worden acht thema’s aangeboden, die
aansluiten op het reguliere lesprogramma. Bijvoorbeeld de vier seizoenen,
je lichaam en je familie. Elk thema omvat ongeveer vier weken. Aan de
hand van liedjes wordt het thema geïntroduceerd. Groep 1-2 leert Engels
met Bobo the rockstar. Daarnaast leren de kinderen acht "routine"liedjes,
bv. over opruimen en eten en drinken. Er worden verder spelletjes, praatplaten en
andere activiteiten aangeboden via het digibord.

Schrijven
In groep 2 wordt begonnen met het voorbereidend schrijven in de
schrijfhoek.

Rekenen
Ook bij rekenen gaan we uit van de leerlijn rekenen in DORR. Aan
bod komen o.a. tellen en getalbegrip (inzicht in de getalrij tot 12),
meten/wegen/inhoud, tijd, meetkunde. De kinderen moeten vormen
en kleurenreeksen afmaken, plattegronden en routes nalopen, gaan
passen en meten. Net als bij taal, volgen we ook bij rekenen de
kinderen via Dorr.

Wereldoriëntatie
Aan de hand van thema’s wordt wereldoriëntatie aangeboden. De
kinderen werken bv. over de seizoenen, beroepen, dieren, bijen, circus.
Voor verkeer gebruiken we de methode KLAAR OVER! en digitale
praatplaten van "Seef" via het digibord. Ook zullen we regelmatig met
de groepen naar buiten te gaan om bijvoorbeeld verkeersborden en
kruispunten te bekijken.

Sociaal emotioneel leren
Kwink is onze methode voor sociaal-emotioneel leren - inclusief
burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Het doel van de lessen
is om d.m.v. een groepsbrede aanpak positief gedrag aan te leren, zodat
er een veilige leer- en leefomgeving ontstaat waar de hele groep van
profiteert. Kwink is erop gericht om door deze positieve groepsaanpak ook
de leeropbrengsten te verhogen; Mediawijs worden de kinderen door ze
via internet een fictieve ‘wereld’ aan te bieden waarin dieren, met uitgesproken menselijk
gedrag, situaties meemaken die zich ook in de gewone wereld kunnen voordoen, zodat er
herkenning en/of identificatie mogelijk is voor kinderen. Er worden jaarlijks 20 thema's
aangeboden.

Expressie
Voor de vakken drama, handvaardigheid, tekenen, muziek en dans
gebruiken we de methodes: Laat maar zien en Eigenwijs. Als school
doen we mee met het project “cultuur educatie met kwaliteit”. Dit
houdt o.a. in dat alle kinderen twee keer tijdens de basisschool een
lessenserie beeldende vorming, muziek, drama/dans en theater
aangeboden krijgen. Deze lessenseries worden afgesloten met bv een

theatervoorstelling of een les van een gastdocent. Verder worden de leerkrachten
begeleid bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn kunst en cultuur. De komende
twee jaar staat hierbij het muziekonderwijs centraal.

Methode- en oefenwebsites groep 1 en 2

Hier kunt u links vinden naar websites over onze lesmethodes en
naar websites met leuke en nuttige oefenstof ter ondersteuning
van het lesprogramma voor kinderen. Vaak vinden kinderen het
fijn om thuis te oefenen of te laten zien wat ze al kunnen.

Voor kinderen:
Voor webbased programma’s waarvoor de school een licentie heeft, krijgt uw kind een
inlogcode, hij/zij kan dan ook thuis oefenen met de leerstof.
www.schooltv.nl/beeldbank
www.groove.me (inlogcode)
www.muiswerk.nl (inlogcode)
www.rekenlessen.nl
www.spelletjesplein.nl
www.rekenweb.nl

Voor ouders:

Algemeen
www.dorr-onderwijs.nl

Taal

engels

Expressie
laat maar zien
eigenwijs

Verkeer

klaar over

Extra activiteiten
De groepen 1 en 2 hebben gedurende het jaar
excursies. Ze gaan bijvoorbeeld het kabouterpad lopen
of hebben een andere activiteit op de kinderboerderij. U
wordt hierover ingelicht via de leerkracht of de
klassenouder. Daarnaast worden er diverse schoolbrede
activiteiten georganiseerd door de Oudervereniging. Op
de jaarkalender is te vinden wanneer activiteiten precies
plaatsvinden. U wordt op de hoogte gehouden via de
Nieuwsberichten op de app/site.

