
groep 3



Doelstelling

• Ouders informeren over de gang van zaken in 
groep 3



1. Lokaal en ingang
2. Vakken
3. Veilig Leren Lezen (KIM)
4. Werken in hoeken
5. Gym
6. Schoolreis
7. Oudergesprekken
8. Toetsen
9. Levelwerk
10. Vragen?

Inhoud



Lokaal en ingang

• Via het stille plein (plein bij de tennisvelden) komen de leerlingen 
de school binnen.

• Bel gaat 2 keer: om 8.20 uur -> je mag naar binnen 8.25 uur -> je 
moet naar binnen zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten

• Leerlingen zijn vanuit het coronatijdperk gewend om alleen naar 
binnen te gaan, ze gaan dus alleen naar binnen.

• Jassen en tassen worden aan de kapstok gehangen
• De leerlingen krijgen les in lokaal.....?
• Net als bij de kleuters water, fruit en lunch
• In de klas krijgen ze een potlood, gum en kleurdoos.
• Geen ruimte voor zelf meegebrachte etuis



Vakken
• Spelenderwijs leren
• Leren/ werken in hoeken
• De nadruk ligt op het lezen
• Rekenen
• Vanaf januari STAAL spelling
• Sociaal-emotionele vorming
• Maar ook creatief, muziek, gym



• 11 kernen (hoofdstukken) van 15 dagen
• Kern 12 theaterlezen
• Elke kern start met een ankerverhaal.
• Elke dag bestaat uit:

1. Integratieles doel: Geconcentreerd en met interesse 
kunnen luisteren naar een voorleesverhaal. Ervaringen 
verwoorden en aandacht hebben voor de realiteit.

2. Basisles doel: elke dag een nieuw woordtype. Kern 1 van 
letters een woord maken. Kern 11 eeuw, ieuw, uw woorden.

3. Basiskwartier doel: woordenschat vergroten

Per kern is er een spellingtoets, lettertoets of een (begrijpend) 
leestoets

Veilig Leren Lezen



Werken in hoeken

Voordelen:
• grotere betrokkenheid van leerlingen

• differentiatie op tempo, niveau en interesse

• sociale aspect: samen werken, samen leren, samen communiceren

• zelfstandigheid bevorderen

• spelend leren

• drempelverlagend, ze zijn dit gewend vanuit de kleuterklas

• herhalen van bepaalde stof

• leerkracht heeft extra tijd om leerlingen met leerproblemen te begeleiden

• Nog meer in hoeken werken dan voorgaande jaren



Gym

• In de sporthal
• Gymkleren (broekje + shirtje of gympakje) en 

sportschoenen aan
• Sportschoenen zijn niet verplicht, wel wenselijk
• Twee keer per week
• Vakleerkracht gymnastiek Patrick Beek
• Sportfolio



Schoolreis

Met de bus naar Nienoord in Leek



Oudergesprekken

• Startgesprekken in de week van 24 augustus 
2020

• Vervolggesprekken worden gelijk gepland
• Gesprekken op maat



Toetsen

• Methode gebonden toetsen
-veilig leren lezen
-rekenen
-spelling

• Cito toetsen
-leestoetsen (avi en dmt)
-rekenen
-spelling
-begrijpend lezen E3



Levelwerk

• Bij de kleuters Levelspel
• In groep 3 geïntegreerde overstap naar 

Levelwerk. Dat wil zeggen dat we van veel spel 
steeds meer in werkboeken gaan werken. Per 
leerling kan dit proces verschillend verlopen.

• Na de Kerst in principe Levelwerk. Bij Levelwerk 
horen ook spellen.



Vragen?


