
Casa Bilingual Montessori School
Jupiter (LE)

Benchmarks New

4th
Period

2017/18

2nd
Period

2017/18

Chloé Delcour
Age: 7 years 1 months

Persoonlijke Ontwikkeling / Personal Development
Executieve Functies / Executive Functions

Taakinitiatie/ Taking initiative

Zelfsturing / Self-directed

Emotie regulatie / Controlling emotions

Zelfreflectie / Self Reflection

Aanpassingsvermogen / Adaptability to Change

Impulsbeheersing /  Impulse Control

Werkgeheugen / Working Memory

Sociale Ontwikkeling / Social Development

Conflictbeheersing / Conflict Control

Respectvol gedrag / Respectfull Behaviour

Samenwerken / Collaborate Learning

Identiteitsontwikkeling / Character Development

Neemt verantwoordelijkheid / Takes Responsability

Zelfbewustzijn / Self-awareness

Doorzettingsvermogen, motivatie / Perseverance,  motivated

Kritisch en creatief denken / Critical and Creative Thinking

2017/18 2nd Period: Chloé wordt steeds zelfstandiger in het kiezen van haar werk en de klasgenoten waar ze mee wil werken. Ze is
een leuke lieve meid die alles goed in de gaten houdt en rekening houdt met de mensen om haar heen. Als ze ergens haar twijfels over
heeft, komt ze dit vragen (gevoel voor rechtvaardigheid).
Chloé maakt haar werk altijd af, soms mag ze wel langer achter een werk zitten of er meer van maken. Evengoed gaat ze dan op zoek
naar wat anders, waarbij ze soms hulp komt vragen. Ze heeft doorgaans een brede interesse.

2017/18 4th Period: Chloé heeft geleerd dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit; ze besteed meer tijd aan een werk. Gaat door tot het
af is. Ze wil graag leren en ze wil graag lessen en presentaties volgen. Aandachtspunt is dat ze er opvolging aan geeft: verdiepen in wat
je geleerd hebt en aan de slag, oefenen.
Chloé is een geweldige meid om in de klas te hebben, altijd vrolijk, in voor een grapje, bereid om anderen te helpen. Ze plant haar werk
zelf, komt soms om ideeën vragen en is leergierig. Ze ontwikkelt zich goed.

Rekenen Basisvaardigheden / Math Basic Skills
Getalbegrip / Understanding Numbers

Begrip tientallig stelsel/ Understandig place value (age 7)

Splitsen tot 10 zonder materiaal / Spliting till 20 without material (age 8)

Splitsen tot 20 zonder materiaal / Spliting till 20 without material (age 9)
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Getalbegrip / Understanding Numbers

Schrijven en betekenis van hoeveelheden / Formation of numbers (age 9)

Globaal beredeneren van uitkomsten / Estimating answers (age appropriate)

Automatiseren +-x: / Memorisation facts +-x:

Beheersing + t/m 20 op tempo/ Memorisation + facts till 20 on time (age 8)

Beheersing - t/m 20 op tempo/ Memorisation - facts till 20 on time (age 8)

Beheersing  x tafels tot 12 op tempo / Memorising x tables till 12 on time (age 9)

Beheersing : tafels t/m 12 op tempo/ Memorisation : facts till 12 on time (UE)

Hoofdrekenen / Mental Arithmetic

Optelsommen t/m 100 / Addition t/m 100 (age 9)

Aftreksommen t/m 100 / Subtraction t/m 100 (UE)

Optelsommen t/m 1000 / Addition t/m 1000 (UE)

Aftreksommen t/m 1000 / Subtraction t/m 1000 (UE)

Cijferend Rekenen +-x: / Operations +-x:

Optellen grote getallen / Addition large numbers (age 9)

Aftrekken grote getallen / Dynamic subtraction large numbers (age 9)

Vermenigvuldigen van grote getallen / Long multiplication (UE)

Beheersing staartdeling/ Mastering long division (UE)

Breuken / Fractions

Kan breuken noteren en benoemen/ Can recognise and write down fractions (age 7)

Optellen van gelijknamige breuken zonder materiaal / Addition with same denominator without
material (age 9)

Aftrekken van gelijknamige breuken zonder materiaal / Subtraction with same denominators
without material (age 9)

Vermenigvuldigen van gelijknamige breuken zonder materiaal / Multiplication with same
denominators without material (UE)

Delen van gelijknamige breuken zonder materiaal /Division with same denominators without
material (UE)

Optellen ongelijknamige breuken zonder materiaal / Addition with different denominators without
material (UE)

Aftrekken van ongelijknamige breuken zonder materiaal / Subtraction with different denominators
without material (UE)

Vermenigvuldiging ongelijknamige breuken zonder materiaal / Multiplication of fractions with
different denominators without material (UE)

Delen ongelijknamige breuken zonder materiaal / Division fractions with different denominators
without material (UE)

Toepassing breukensommen / Applying fraction operations (UE)

2017/18 2nd Period: Het werken op het Grote telraam inclusief wisselen gaat erg goed. Ook maakt ze nu zelf sommen in haar schrift,
zonder hulpmaterialen. Met de tafels wordt voorzichtig geoefend, we gaan dit structureler aanpakken tot de zomer met behulp van het
Pythagorasbord. De tafels moeten geautomatiseerd worden. Ook oefent ze gelijknamige breuken nu zonder breukendoos. Chloé schuift
altijd geinteresseerd bij alle lessen aan en kort na de les oefent ze dit.
Voor alle rekenwerken geldt wel: blijf dit herhalen, plan het regelmatig in zodat de stof je goed eigen wordt en de stappen naar grote
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materialen na de zomer gemaakt kunnen worden.

2017/18 4th Period: Het rekenen verloopt goed. Chloe is de tafels gaan oefenen, met de kettingen, uitschrijven en nu uit haar hoofd. Ze
is ook el goed bezig met breuken en we zijn het delen weer gaan opfrissen met het deelbordje. Thuis (helpen) oefenen met
rekenflitskaartjes of apps is prima, tempo rekenen wordt straks belangrijker. Niet omdat ze oefenen moet, maar omdat ze oefenen kan
en daar heeft ze later weer baat bij. Die tafels willen we er natuurlijk in hebben voor de zomer!

Nederlandse Taal / Dutch Language Basic Skills
Mondelinge Taalvaardigheid / Communication Skills

Instructies volgen (age appropriate)

Interpreteert informatie (age appropriate)

Vloeiend en verstaanbaar (age appropriate)

Contact met publiek (age appropriate)

Afstemmen op gesprekspartner (age appropriate)

Aanvankelijk Lezen / Initial Reading

Kan de letters fonetisch benoemen (CH)

Kan klankzuivere woorden ontsleutelen zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken (mkm /
mkkm) (age 6)

Technisch Lezen / Technical Reading

Kan klankzuivere woorden lezen (mmkm / mkmm / mmkmm) (age 7)

Kan woorden met afwijkend spellingspatroon en meerlettergrepige woorden lezen (age 8)

Beheerst AVI niveau (age appropriate)

Technisch Schrijven / Technical Writing

Pengreep (age appropriate)

Verbindingen (age appropriate)

Gelijkmatigheid (age appropriate)

Begrijpend Lezen / Comprehensive Reading

Voorspellen (age appropriate)

Samenvatten (age appropriate)

Kan vragen stellen (age appropriate)

Kan verwijswoorden benoemen (age appropriate)

Creatief Schrijven / Creative Writing

Interpunctie toepassen (age 9)

Schrijft graag (age appropriate)

Woordgebruik en woordenschat (age appropriate)

2017/18 2nd Period: Chloé leest zeer goed ten opzichte van het gemiddelde op deze leeftijd. We hebben Leesmaatje geïntroduceerd,
begrijpend lezen. Tekstjes met daarna vragen en opdrachten. Dit ging goed en we hebben haar eind vorig jaar mee laten doen met
Nieuwsbegrip (klassikaal, vragen op de Snappet maken). Toch is Leesmaatje nog steeds goed om te oefenen met tekstbegrip. Omdat
taal haar goed afgaat, pakt ze minder snel deze werken. Er worden nu weer lessen gegeven in woordsoorten en dat vindt ze weer leuk.
Schrijven moet ze wel dagelijks oefenen, om de vaardigheid te trainen en te verbeteren. Chloé vindt het ook leuk om een spreekbeurt te
geven en dat wordt nu voorbereid.
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Het werken met spelling moet af en toe worden aangestuurd.

2017/18 4th Period: Chloé heeft met Isabel een spreekbeurt over de planet Jupiter gegeven. Nu de kop er af is... zien we graag nog een
spreekbeurt dit jaar! Informatie zoeken, ordenen en schrijven is al een goede oefening, teksten leren en presenteren ook natuurlijk.
Chloé sprak weliswaar zacht maar zonder schroom voor de groep. Ook hier ontwikkelt ze zich. Snappet raakt een beetje op de
achtergrond, we zijn spellingsbladen gaan gebruiken zodat er ook weer geschreven wordt en beter feedback gegeven kan worden.
Spelling moet Chloé wel blijven oefenen om de rgels erin te krijgen en lezen helpt om veel woordbeelden te krijgen.

Nederlandse Taal / Dutch Language Beyond the Basic
Zinsontleden / Sentence Analysis

Kan eenvoudige zinnen ontleden (age appropriate)

2017/18 4th Period: Zinsontleding en woordsoorten  zijn extra lessen die de ontwikkeling van taalbegrip ondersteunen.

Engelse Taal / English Language
Lezen / Reading

simple reading

advanced reading

Spreken / Speaking

Speaks without fear

fluently and understandable

Luisteren / Listening

understanding simple assignments

understanding complex assignments

2017/18 2nd Period: Eén op één spreekt Chloé Engels terug als ik er om vraag. In de klas en in de groepslessen is duidelijk dat ze het
goed begrijpt en in de groepslessen geeft ze soms ook antwoord in het Engels. We gaan beginnen met aparte conversatielessen in
kleine groepjes om de spreekvaardigheid gericht aandacht te geven.

2017/18 4th Period: Chloé doet haar best het Engels te begrijpen. Het spreken kent nog een drempel. Maar in het Engels gegeven
lesjes vormen geen drempel om toch aan te schuiven. Ook bij de eerste conversatie les was ze er als de kippen bij om te oefenen.

Geometrie / Geometry
Lijnen / Lines

Identificeren, benoemen, typeren van onderdelen en relaties/ Identify, label, types, parts,
positions, relations

Hoeken / Angles

Hoeken tekenen, meten en benoemen / Draw, measure, label angles

2017/18 2nd Period: Dit wordt weer ingepland voor de tweede helft van het (school)jaar.

2017/18 4th Period: Er is gewerkt met benoemen en herkennen van soorten lijnen en hoeken en gewerkt met de geometrische latjes.
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Geschiedenis / History
Coming of human beings / Eerste mensen

Heeft kennis genomen van het verhaal en de tijdlijn/ Knows about story and timeline

Migration of people / Migratie van mensen

Heeft kennis genomen van migratie / Knows about migration

2017/18 2nd Period:
In augustus is het verhaal van het leven van Maria Montessori verteld met behulp van een tijdlijn. Naast de introductie van Maria
Montessori was dit ook een introductie in geschiedenis.
De grote verhalen bevatten ook tijdlijnen.

In oktober is het verhaal over het ontstaan van het leven opnieuw aangeboden. Chloe heeft aandachtig geluisterd.

IN december hebben we gewerkt aan en met het begrip tijd, tijdvakken en tijdlijnen. De dagen van de week en de maanden van het jaar
zijn benoemd en de herkomst van de namen is gepresenteerd. We hebben seizoenen, de maan, schrikkeljaar besproken en geoefend.

2017/18 4th Period: Werken met de fundamentele menselijke behoeften is een van de sleutels voor de Montessori-benadering van de
geschiedenis.
- We zijn volledig afhankelijk van de natuur.
- We zijn afhankelijk van menselijk werk.
Volgens Maria Montessori vallen behoeften uiteen in twee categorieën: spiritueel (te maken met de psyche, ziel en het zelf, het ego en
het intellect) en materieel (overlevingsbehoeften).
De behoeften (Needs) zijn geïntroduceerd middels charts en er is een verdieping gemaakt met voeding. Het klassikale thema is
voeding, we maken o.a.. kaas en brood, we ontdekken waar eten vandaan komt en wat mensen vroeger en nu nog aten. Daarnaast
gaan de kinderen een Need naar keuze uitwerken, Chloé heeft met Isabel aan de Need Ijdelheid gewerkt, waarom mensen zich mooi
maken en ze hebben voornamelijk naar andere culturen gekeken en er plaatjes van verzameld.
We bezoeken het Museum van Volkenkunde voor een kijkje in een andere, traditionele cultuur.
In de klas is er nog een subverdieping gemaakt met Art en zijn er classificatielessen geweest waarbij de Needs werden gekoppeld aan
een bepaalde historische periodes.

Aardrijkskunde / Geography
Work of Air / Werk van Lucht

Kent het werk van Lucht/Knows the work of air

Heeft de verwerking gemaakt/Did the processing activity

Maps of the World / Topografie van de wereld

Aardrijkskunde/Geography

Maps of Europe / Topografie van Europa

Topografie / Maps

Maps of the Netherlands / Topografie van Nederland

Kent de topografie van Nederland/ Knows the Topography of the Netherlands

Heeft de verwerking gemaakt/Did the processing activity
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2017/18 2nd Period: We gaan het komende half jaar de topografie en vlaggenkaarten actief aanbieden aan Chloé als werk, ze heeft
voldoende werkgeheugen over om hier alvast mee te oefenen.

2017/18 4th Period: In mei en juni hebben we lessen gehad over Nature of Elements en Structure of Earth. Hoe is de aarde ontstaan?
Hoervoor werd het verhaal van het ontstaan van de aarde en het universum verteld. Daarna zijn we dieper ingegaan op: Welke krachten
spelen een rol? Hoe verhouden verschillende materie zich tot elkaar?
Na demonstraties hebben de kinderen zelf experimenten gedaan om te ervaren hoe stoffen zich tot elkaar verhouden. Tevens zijn we
naar het Omniversum geweest om een film over Vulkanen, Aardbevingen en Tornado's te bekijken. Bij Art zijn er vulkanen getekend, bij
buitenwerk zijn ook experimenten gedaan en is de aarde nagemaakt met papier maché.
Chloé heeft met grote interesse alle demonstraties van experimenten bijgewoond en er van genoten. Tevens heeft ze de aarde
nagemaakt in lagen papier.

Biologie / Biology
Zoology / Dierkunde

Heeft gewerkt met de basisprincipes van het dierenrijk/Has worked with the basic principles of
Kingdom Animalia

Fungi / Schimmelrijk

Kent de soorten, delen en functies van de schimels/ Knows the kinds, parts and functions of fungi

2017/18 2nd Period: In januari zijn we met het thema Dierenrijk begonnen. Als eerste werd The Story of Life weer verteld, om de brug te
kunnen slaan naar de verschillen in het dierenrijk. Alle kinderen kregen een schrift voor de kosmische lessen, om in te schrijven en
tekenen.
De lessen worden vervolgd met een presentatie aangaande het onderscheid gewervelden en ongewervelden; er wordt dieper ingegaan
op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende klassen in de afdeling gewervelden. Daarvoor bestuderen we dieren in
de klas (ratten, waterschildpadden, rozenkevers) en maken ze een poster over een dier waar ze nader onderzoek naar gaan doen.
Het thema wordt afgesloten met een bezoek aan Blijdorp, waar het projectdier naar keuze nog eens goed wordt bestudeerd. Chloé gaat
samenwerken met Pien aan de pinguïn.

Wetenschap & Technologie / Science & Technology
Ruimte en Heelal / Space & Universe

Heeft kennis opgedaan van ons heelal en de ruimte en heeft inzicht in de relatie tussen de
hemellichamen en het ontstaan van seizoenen en weersverschijnselen.

Buitenwerk / Outside work
Buitenwerk / Outside work

Heeft de buitenwerk lessen gevolgd/Participated in outside work lessons
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