
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl4eG8cjOAhVCtxoKHQhEDbcQjRwIBQ&url=http://www.veiliglerenlezen.nl/web/file?uuid=013cb5f6-288d-4a0e-b531-01e90ef7a197&owner=dde49a8c-f7da-4646-a5b0-5356dfe2f869&contentid=14274&psig=AFQjCNHcINvCsE_SbyU5VDkBZoI30-hBKQ&ust=1471537117732597
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsi8eL7cjOAhWCnBoKHXH1AKsQjRwIBw&url=http://www.jufritapcbsmozaiek.yurls.net/nl/page/947958&psig=AFQjCNHcINvCsE_SbyU5VDkBZoI30-hBKQ&ust=1471537117732597


 

Om u een idee te geven van wat we allemaal doen in de klas hebben we voor u een 

overzicht gemaakt van alle vakken. 

In groep 3 staat vooral het lezen, rekenen en schrijven centraal. Naast deze vakken 

krijgen de kinderen ook godsdienst, verkeer, tekenen, handvaardigheid, biologie, 

sociaal emotionele vaardigheid en gymnastiek. 

 

Lezen 

Wij werken met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze methode leert de kinderen snel 
letters en woordjes aan. De letters worden fonetisch aangeleerd tegen de m zeggen 

we dus geen “em” maar “mmmm”.  De methode is opgebouwd uit kernen. Regelmatig 
kijken we of de kinderen het geleerde beheersen. 
 

Leesstrategie:De leesstrategie bij veilig leren lezen is 'zoemend lezen', zodat de 
kinderen een woord sneller in zijn geheel kunnen lezen. Door niet vast te houden aan 

het hakken en plakken, zetten leerlingen sneller de stap naar het direct lezen van 
groepen letters die ze al kennen. Het hakken en plakken blijft een belangrijke 
strategie, maar dan voor het spellen. En dus niet voor het lezen.  

 
 

Daarnaast gebruiken wij ook verschillende materialen om de lesstof te verwerken. 
 

 

          

 

 
Klik-klak-boekje: de geleerde letters doen de kinderen in een apart boekje.. 
Als we een letter omklappen ontstaat er een nieuw woord. Omdat er steeds nieuwe 

letters op verschillende posities bijkomen en de letters los te bewegen zijn, ontdekken 
kinderen al snel dat ze nieuwe woorden kunnen maken en oefenen ze het lezen 

spelenderwijs.  
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Magnetische letterdoos: De magnetische letterdoos bevat alle letters die in Veilig 
Leren Lezen worden aangeboden. De leerlingen kunnen er dus in alle kernen mee 
werken. De leerlingen gebruiken de letterdoos allereerst voor het maken van letter-, 

woord- en zindictees. Ze gebruiken de letterdoos ook in combinatie met Veilig Gespeld 
dat ontwikkeld is voor het spellen van woorden en zinnen. Tenslotte maken de 

kinderen er hun creatieve schrijfopdrachten mee. 
 

Veilig Gespeld: Met Veilig Gespeld oefenen leerlingen het spellen van woorden en 

zinnen. Bij elke kern hoort een Veilig Gespeld boekje waar de leerlingen in tweetallen 

of individueel in werken. 

   

 
 

Veilig & Vlot is een boekje dat voornamelijk gericht is op het inslijpen van de nieuwe 
letter of (vanaf kern 7) het inslijpen van een nieuw woordtype. Er staan woordrijtjes 

in en tekst waarin woorden voorkomen met bekende en nieuw geleerde letters. Het is 
bedoeld om te zien of kinderen ook nieuwe woorden met 
bekende woorddelen op tempo kunnen lezen. 

 
Leesboekjes: De kinderen hebben een eigen boekje in 

hun laatje. Dat is bedoeld om de letterkennis te herhalen 

en om rijtjes met woordjes te oefenen. Er staan kleine 

teksten in die de kinderen zelf kunnen lezen. 

Letterbord 

Bij het aanbieden van elke nieuwe letter gebruiken we 

het klassikale letterbord. Hiermee automatiseren we de 

letterkennis. De letters van het letterbord zijn ingedeeld 

in vier letterfamilies: korte klinkers, lange klinkers, 

tweetekenklinkers en medeklinkers. Dit zorgt ervoor dat 
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leerlingen zich sneller bewust zijn van de verschillende letter- en klanksoorten. Het 

bevordert het letter- en klankbewustzijn en geeft hen inzicht in de woordstructuur. 

Tijdens het lezen en de spelling van woorden ervaren ze daar veel steun bij.  

 

 Software: De kinderen oefenen de geleerde letters of woordjes in het 

computerprogramma van Veilig Leren Lezen. Ook wordt er aandacht besteed aan 

de woordenschat. Het gaat om één programma waarin drie leerlijnen worden 

geoefend:  

 technisch lezen en spellen, begrijpend lezen 

 woordenschat 

 leesbevordering 

 Daarnaast is er mooie software die wij op het digitale schoolbord bij elke les 

gebruiken. 

Thuis kan uw kind ook oefenen met de software van Veilig Leren Lezen. De school 

heeft een abonnement voor de software thuis. 

Differentiatie: De methode biedt de leerlingen ook de gelegenheid op eigen niveau 

te werken. De eerste periode werken de kinderen allemaal in de ‘maangroep’. Na de 

eerste toets wordt er gekeken welke kinderen zelfstandig in een boekje kunnen 

werken als de basisstof geoefend is. 

Op de site www.veiliglerenlezen.nl  kunt u nog veel meer informatie vinden onder het 

kopje ‘ouders’.  Wat leert uw kind en wanneer. Alle materialen kunt u daar bekijken.  

 

Voorlezen:  

Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling en de leesbeleving bij kinderen. Ze horen en 

leren nieuwe woorden, zinsstructuren en verhalen. Voorlezen is een goede 

voorbereiding op technisch lezen en begrijpend lezen. De woordenschat wordt 

uitgebreid en het lezen gestimuleerd. Kinderen maken kennis met de opbouw van een 

verhaal. Door met het formele taalgebruik van boeken in aanraking te komen, raken 

ze gewend aan schrijftaal en ontwikkelen ze taalgevoel. Bovendien kan voorlezen heel 

gezellig zijn en kinderen een gevoel van geborgenheid en rust geven. Daarnaast 

stimuleert het ook de concentratie en fantasie van kinderen en helpt het hun de 

wereld om hen heen beter te begrijpen. Voorlezen kan een goede manier zijn om 

bepaalde emoties of problemen bespreekbaar te maken. Naast de vele verhalen die 

worden gebruikt om de woorden aan te leren, lezen we dagelijks een kwartier voor 

tijdens de eet- en drinkpauze. Zo proberen we het leesplezier te stimuleren.  

 

Rekenen 

Wij werken met de methode  ‘De Wereld in Getallen’ (nieuwe versie). Deze methode is 
opgebouwd uit blokken met lesweken. Elke week wordt afgesloten met een 

afrondingsles. Dan wordt er herhaald wat er die week aan de orde is gekomen. De 
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leerkracht kan deze les ook nog extra aandacht besteden aan de lesstof die de 
kinderen lastig vonden.   

In groep 3 werken we in het begin met de getallenlijn tot 20. Er wordt veel geteld en 

de kinderen krijgen spelenderwijs erbij- en eraf sommen aangeboden. We bouwen dit 
uit tot 100. De methode leent zich ook goed om gedifferentieerd te werken.   

Ook kunnen de kinderen met behulp van het software programma van De Wereld in 
Getallen op school extra oefenen. Zo wordt alles wat er in de klas besproken is 

herhaald. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.malmberg.nl 
(rekenen - wereld in getallen)  

 

Schrijven 

Wij werken met de woordversie van de methode ‘Pennenstreken’. Deze sluit aan bij de 

methode van Veilig Leren Lezen. Het woord dat geschreven wordt, komt overeen met 

het woord dat ze geleerd hebben. Zo leren ze de lees-  en de schrijfletters  

tegelijkertijd en de juiste verbindingen worden geoefend.  

Voor meer informatie kunt u kijken op www.pennenstreken.nl  

Schrijven is vooral een motorische vaardigheid. Daarom geeft Pennenstreken niet 

alleen schrijfoefeningen, maar ook motorische activiteiten. Die zijn vooral gericht op 

het bevorderen van de arm-, hand- en vingermotoriek.  De kinderen schrijven in het 
begin met een grijspotlood. Als alle letters zijn aangeboden krijgen zij een Stabilo-
pen. 

 

Verkeer  

Dit zal pas na de kerstvakantie aan de orde komen. Aan de hand van praatplaten 

praten we met de kinderen over het verkeer en zullen er diverse situaties worden 

uitgespeeld. Op deze manier maken de kinderen alvast kennis met de basisregels in 

het verkeer. Op het digibord kunnen we verkeerssituaties bekijken en bespreken. 

 

Biologie 

Wij kijken naar het schooltv -programma “Huisje Boompje Beestje”. Hierbij zijn leuke 

activiteiten verzonnen die goed aansluiten bij het desbetreffende onderwerp. 

 

Sociaal emotionele vaardigheid 

Dit jaar werken we met de Vreedzame school. Op 31 oktober is er een ouderavond  

waar het doel van deze methode wordt uitgelegd. Ook krijgt u dan te horen hoe we de 

doelen met elkaar, kinderen, ouders en school hopen te bereiken. 
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Godsdienst 

Trefwoord is onze godsdienst methode. De kinderen leren Bijbelverhalen kennen naar 

aanleiding van thema's. Zo'n thema bevat ook verhalen uit het dagelijks leven, 
herkenbaar voor alle kinderen. 
Een aantal thema's uit de afgelopen jaren zijn: De verhalenboom, groot en klein, 

discipline, vrienden, rituelen etc. Ieder jaar komen er weer andere thema's aan de 
orde. 

We leren liedjes die bij het thema aansluiten en praten over de verhalen. 

 

Gymnastiek 

Dit wordt twee keer per week gegeven. Op dinsdag  door de vakleerkracht en op 
donderdag door de leerkracht zelf. Spel en toestellen worden afgewisseld om zoveel 

mogelijk alle aspecten van het bewegingsonderwijs aan bod te laten komen.  

Belangrijk: Wilt u uw kind gymkleren en gymschoenen meegeven?  

In verband met de veiligheid is het fijn als de kinderen geen oorbellen, ringen en 
kettingen dragen. Om te voorkomen dat dingen kwijt raken, is het handig om op de 

gymdag deze spullen thuis te laten.  

Ook is het fijn als lange haren in een staart worden gedragen.  

 

Handvaardigheid, tekenen en muziek 

Hiervoor hebben we de methode “Moet je doen”. Maar uiteraard zullen de 
leerkrachten zelf ook leuke activiteiten bedenken. De methode is een goede leidraad 

om de kerndoelen te behalen. 

 

Diversen 

Klasbord houdt u op de hoogte van de specifieke activiteiten in groep 3.  
Heeft u nog geen klasbord, meldt u zich dan aan met de volgende code: B2V-GGZ 

 
 

 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over groep 3. Mocht u toch nog 

vragen hebben, dan mag u deze altijd aan ons stellen! 
Met vriendelijke groet, 

Juf Mariska Tasma, 
Juf Ria Barto. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


