
welkom in groep 3 

 

 
  



Inleiding 

Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen over de gang van zaken in groep 3.  

Voor vragen bent u altijd welkom. Spreek ons aan op het plein of stuur een 

berichtje via parro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Werkdagen 

juf Hennie: maandag 

juf Marit: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

(stage) juf Fleur: maandagmorgen en dinsdag 

 

Zelfstandig werken en gewoontevorming 

De dagindeling staat op het bord zodat de kinderen weten wat er te gebeuren 

staat in de klas. Ook zetten we een timetimer op het tijdstip dat de kinderen 

klaar moeten zijn met hun opdracht. We werken veel samen met elkaar, de 

kinderen hebben oogmaatjes, dat is het kind wat tegenover je zit. En je hebt 

schoudermaatjes, dat is het kind wat naast je zit. Daarmee kan je samen werken.  

We werken met blokjes op de hoek van hun tafel. Op dit blokje staan  

verschillende kleuren.  

Rood: mij niet storen, ik werk zelfstandig 

Oranje:  

Groen: je mag mij wat vragen 

Vraagteken: ik heb een vraag aan de juf (nadat ik het zelf heb geprobeerd en 

een leerling van mijn tafelgroepje om hulp gevraagd heb). 

Blauw: ik wil een kort kletspraatje met de juf 

 

  



Vakken  

Kring/levensbeschouwing 

Trefwoord werkt met thema’s rondom geloof en samenleving. We treffen 

verhalen aan uit de leefwereld van kinderen. Dat roept dilemma’s en vragen op uit 

hun eigen leven, op sociaal en emotioneel terrein. We zingen liedjes, vertellen 

spiegel- en Bijbelverhalen en praten met elkaar over verschillende onderwerpen. 

 

 

Rekenen: 

Elke dag werken we ca. een uur aan rekenen. Groep 3 werkt met de methode 

‘Wereld in getallen 5’. Ze werken in werkboeken en leren sommen tot 20. Ze 

krijgen projectlessen rond meten, klokkijken, wegen en plattegronden.  

 

  



Lezen: 

Elke ochtend beginnen we met stillezen. De kinderen mogen zelf kiezen wat voor 

boek ze pakken. Denk aan een informatief boek, prentenboek, leesboek of strip. 

Elke vrijdag krijgen de kinderen een boek mee vanuit de bibliotheek. Een keer in 

de maand kiezen we bij de Columbus boeken uit die in de klas gebruikt worden. In 

het taalcircuit mag een groepje lezen in de leeshoek. 

Groep 3 leert lezen met de methode Veilig Leren Lezen van Kim. Er wordt 

gewerkt in kernen. Elke kern heeft een eigen thema. Er zit ook een 

computerprogramma bij voor op school maar de kinderen kunnen hier ook thuis 

mee aan de slag. We leren per kern nieuwe letters. Zoem helpt ons daarbij, we 

leren zoemend te lezen. dus niet m/i/k maar mmmiiiikkkkk mik enz. We werken 

met verschillende niveaus: zon, maan en ster. 

In de kernen van VLL wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen en de 

uitbreiding van de woordenschat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Spelling/taal 

Spelling en taal zit verweven in de methode van VLL. Bij elke kern wordt het 

goed schrijven van woorden geoefend. Eerst op de letterdoos en later op papier.. 

We gebruiken elke middag een taalcircuit. Elke dag heeft een groepje een 

andere opdracht. De eerste weken zal lezen in de leeshoek en spelen ook een 

onderdeel zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schrijven 

In groep 3 leren we de schrijfletters in schuinschrift. We werken met de 

methode pennenstreken. We leren de kleine letters schrijven. Dit gaat gelijk op 

met het aanleren van de letters bij Veilig Leren Lezen. Tijdens het schrijven 

letten we op de houding, pengreep en netheid. De kinderen schrijven met een 

driekantig potlood. 

 

Gymnastiek 

Twee keer per week hebben de kinderen gymnastiek. Op dinsdag gelijk om half 9 

en op woensdag rond elf uur. Op dinsdag komt juf Birrit gymles geven. (Ze is nu 

geblesseerd en komt zo snel mogelijk weer gymles geven. Tot die tijd geeft 

meester Walter gymles). Op woensdag geeft juf Marit gymles.  

Wilt u uw kind op deze dagen de gymtas mee naar school geven?  

 

Natuur en techniek /muziek/ verkeer 

Natuur en techniek geeft juf Hennie elke maandagmiddag. We hopen bij 

techniek dat de kinderen interesse voor techniek krijgen. Daarnaast wordt het 

gegeven om de kinderen hun eigen wereld beter te leren verstaan. Op dinsdag 

hebben we muziek van Meester Walter! Tijdens de muziekles luisteren we naar 

muziek en doen daar opdrachten bij actieve muziekbeluistering. We gebruiken 

daarvoor de methode ‘Eigenwijs’. We zingen liedjes en maken er met ons lichaam 

bewegingen bij en we proberen met muziekinstrumenten het zingen te 

begeleiden. Ook op dinsdag middag hebben we aandacht voor verkeer. We 

werken met lesmateriaal voor verkeerseducatie van Veilig Verkeer Nederland. 

Het doel van deze methode is, de kinderen te leren zich veilig in het verkeer te 

begeven.  

 

 

 

 

 

 



Engels  

In groep 3 hebben de kinderen 1 keer per week Engels. We werken met de 

methode Take it Easy. We werken in thema’s en leren op een speelse manier 

woordjes, zinnen of liedjes. 

 

 

 

 

 

 

Tekenen en handvaardigheid 

Je creativiteit de vrije loop laten gaan. Groep 3 leert, heeft plezier en verwerkt 

gebeurtenissen door spel, tekenen of knutselen. Tijdens deze vakken zijn we 

bezig met verf, krijt, klei, papier etc. Twee keer in de week hebben de kinderen 

deze vakken. We zullen werken aan de hand van de seizoenen en feestdagen.  

Bewegend leren en coöperatieve werkvormen 

In groep 3 maken we dagelijks gebruik van bewegend leren. Onder bewegend 

leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve 

leeractiviteiten. Dit kan bij elk vak worden toegepast. Denk aan een parcours 

lopen met sprongen met 2, levend memory met woordjes of TweePraat waarbij je 

met je schoudermaatje om de beurt een woord mag zeggen over een bepaald 

thema. 

Aandacht training 

Alle groepen krijgen jaarlijks 8 lessen aandachttraining van juf Marja, volgens 

de methode van Eline Snel.   

In de aandachttraining leren kinderen zelfvertrouwen te hebben, zich beter te 

concentreren, emoties en gedachteprocessen te benoemen en begrijpen, 

aanwezig te zijn in het nu, het geheugen te verbeteren, geest en lichaam tot rust 

te brengen, aardiger te zijn voor zichzelf en anderen, daarbij nemen de 

executieve functies toe en is een kalme geest beter in staat tot leren.  

 



Sociaal emotionele ontwikkeling en Goed van Start 

Een veilig pedagogisch klimaat voor de kinderen vinden we op school heel 

belangrijk. Aan de hand van Goed van Start werken we met elkaar aan een 

positieve groepsvorming. We hebben klassenvergaderingen. Tijdens deze korte 

vergaderingen hebben we het over welke groep willen we zijn, welk gedrag hoort 

hierbij, welke afspraken hebben we nodig, beloningen en consequenties. Dit 

bespreken we door verschillende situaties uit te spelen. Door deze structurele 

aanpak worden kinderen enthousiast. De leerlingen voelen zich erg betrokken 

met de gang van zaken van de klas. Ze nemen verantwoordelijkheid voor wat er 

afgesproken is. 

We vinden het belangrijk dat pestgedrag wordt besproken in de groep waarin 

het gebeurt. We zijn alert op het voorkomen van pestgedrag, maar we zien 

helaas niet alles. Als u denkt dat uw kind wordt gepest, laat het ons dan a.u.b. 

weten. Alleen dán kunnen we er iets tegen ondernemen. Via de methodes 

‘Leefstijl’ wordt op school aandacht besteed aan het omgaan met pestgedrag. 

Ook werken we met ‘Goed van start’. Dat is een methode om de groep positief te 

stimuleren voor een goede groepssfeer.  

 


