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Dagindeling  
De dagindeling van groep 3 bestaat in de ochtend  uit lezen, schrijven, spelling en rekenen. Het 

vakgebied lezen is het speerpunt van groep 3 . Hier besteden we de meeste aandacht en tijd aan. Om 

08:20 uur start de inloop. Tijdens de inloop werken de leerlingen onder andere  aan activiteiten die 

te maken hebben met lezen, spelling,  rekenen en een activiteit ter ontwikkeling van de motoriek. De 

kinderen kiezen aan het eind van de dag een inloopactiviteit voor de volgende dag via het kiesbord. 

Zo weten de kinderen precies wat ze gaan doen als ze de klas binnen komen.  De inloop is werktijd en 

er heerst dan ook een rustige sfeer in de groep. Wanneer de bel is gegaan, start de extra instructie 

van de leerkracht aan de leerlingen die dit nodig hebben.  Na de inloop start een blok lezen en 

schrijven. Rond 10:00 uur is het tijd voor de fruitpauze. Wanneer de kinderen eten en drinken, leest 

de leerkracht voor uit het voorleesboek van de groep. Om 10:15 uur gaan de kinderen een kwartier 

naar buiten, waarna op woensdag en vrijdag stillezen op het programma staat. Aan het einde van de 

ochtend besteden we tijd aan spelling en rekenen. Om 12:00 uur gaan we lunchen. Dit gebeurt eerst 

10 minuten stil, waarbij de kinderen worden voorgelezen of naar een schooltv-programma kunnen 

kijken. Na het eten gaan we naar buiten waarna stillezen op het programma staat. Verder komen de 

volgende vakken in de middag aan bod: Engels, Gym  en het kiesbord waar onder andere techniek, 

tekenen en handvaardigheid worden aangeboden.  

De kinderen van groep 3 gaan op maandag, dinsdag en donderdag, wanneer de lesdag voorbij is, om 

14:45u met de leerkracht mee naar buiten en kunnen daar door hun ouders opgehaald worden. Op 

woensdag is dit om 12:15u en op vrijdag om 12:00u. 

Inloop  
Om 08:20 uur start de inloop. Tijdens de inloop werken de leerlingen onder andere  aan activiteiten 

die te maken hebben met lezen, spelling,  rekenen en een activiteit ter ontwikkeling van de motoriek. 

De kinderen kiezen aan het eind van de dag een inloopactiviteit voor de volgende dag via het 

kiesbord. Zo weten de kinderen precies wat ze gaan doen als ze de klas binnen komen.  De inloop is 

werktijd en er heerst dan ook een rustige sfeer in de groep. Om 8:30 uur geven de leerkrachten een 

signaal dat de les gaat beginnen en verlaten ouders het lokaal. De leerkracht heeft dan de 

mogelijkheid om vanaf 08:30 uur wat extra te oefenen met kinderen die dit nodig hebben of 

kinderen verrijking aan te bieden. Tijdens de inloop is er gelegenheid om een korte mededeling te 

doen of een vraag aan de leerkracht te stellen. Voor langere mededelingen en vragen kunt u altijd 

een afspraak maken voor een gesprekje met de leerkracht na schooltijd.  

 

Lezen  
We werken volgens de methodiek Zo Leer Je Kinderen Lezen en Spellen van José Schraven. Dit is een 

methodiek die naast alle methoden voor aanvankelijk lezen te gebruiken is. Wij gebruiken Lijn 3 als 

methode. Met Lijn 3 maken de kinderen een jaar lang een bijzondere busreis door Leesstad, een 

interessante en avontuurlijke stad waar ze leren lezen. Buslijn 3, bestuurd  door de vrolijke chauffeur 

Ben Bus, vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen van plek naar plek. De bus stopt bij 

twaalf haltes (thema’s) waar de kinderen van alles ontdekken en leren. Lijn 3 differentieert op een 

overzichtelijke manier met het aanbod, te weten in sterretje 1, sterretje 2 en sterretje 3. Sterretje 1 

is er voor kinderen die het leren lezen wat moeilijk vinden, de oefeningen zijn wat gemakkelijker. 

Sterretje 2 is de basis. Sterretje 3  biedt extra uitdaging aan kinderen die in het begin van het 

schooljaar binnen komen in groep 3 en M3 AVI niveau beheersen.  
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Alle kinderen leren lezen uit hetzelfde leesboek met een unieke dubbele leeslijn: op elke bladzijde in 

het leesboek staan teksten voor de hele groep met daarbij dezelfde teksten op een hoger niveau, 

voor de goede lezers. 

In Lijn 3 staat bij het leren lezen niet het woord, maar de letter centraal met een gebaar voor de 

letter. Dit komt ook weer terug in de methodiek van José Schraven. Er is gebleken dat kinderen door 

het gebruik van deze methodiek vlot leren lezen, doordat de letters los worden aangeboden. Door de 

letters los aan te bieden, lezen ze snel nieuwe woorden die gemaakt kunnen worden met de 

aangeboden letters. Ook belangrijk voor het vlot leren lezen is het zingend lezen. Zingend lezen is het 

lang uitspreken van elke losse letter(klank), zodat de letters als ware al als een geheel worden 

uitgesproken. Dus niet r-aa-m, maar rrrrrrraaaaaaaaammmmm. 

Lijn 3 heeft ook veel  aandacht voor de woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend 

luisteren, stellen en wereldoriëntatie.  

Schrijven  

Hiervoor wordt de methode Klinkers gebruikt. Nadat de letter tijdens het lezen is aangeboden, wordt 

hij geoefend in het schrijfschrift.  

Spelling  

Al in de kleuterbouw wordt veel aandacht besteed aan het “hakken” (analyseren) en het “plakken” 

(synthese) van woorden. Dit is een belangrijke vaardigheid die je moet kunnen om woorden goed te 

kunnen spellen en dus goed te kunnen schrijven. In groep 3 blijven we dit oefenen. We gebruiken 

hiervoor hakkaarten, dit zijn stroken in verschillende kleuren die de kinderen ondersteunen bij het 

hakken van woorden. Het is dan voor kinderen duidelijk uit hoeveel klanken een woord bestaat. In 

eerste instantie leren de kinderen spellen volgens het principe ‘je schrijft het woord zoals je het 

hoort’ (klankzuivere periode). Dit wordt geoefend met dictees en met oefeningen in het 

spellingwerkboek van Lijn 3 thema 1 t/m 6. In de tweede helft van groep 3, de niet klankzuivere 

periode , leren de kinderen meerdere spelling categorieën. Hiervoor moeten die categorieën  eerst 

worden geoefend met lezen. Vervolgens gaan we ze oefenen met opschrijven.  Hiervoor gebruiken 

we de methode Staal groep 3.  

 

Engels 
Vanaf de groepen  1 /2  wordt elke dag een kwartier Engels gegeven. Om de paar weken komt er een 

nieuw thema aan bod, waarbij via liedjes, versjes en boeken  Engelse woordjes en eenvoudige 

zinnetjes worden aangeboden. Daarbij speelt ook de handpop  Birdy een belangrijke rol. Het plezier 

hebben in het horen en af en toe wat zeggen of zingen in een vreemde taal staat centraal. 

 

Rekenen/wiskunde  

Rekenen en wiskunde wordt aangeleerd via de methode Wereld In Getallen (WIG), de nieuwste 

versie. WIG start met voorbereidende rekenoefeningen, zoals opgaven waarin begrippen als 

meer/minder, kleiner/groter aan de orde komen. Ook wordt er gewerkt aan het getalbesef, aan 

oriëntatie op de getallenlijn en aan het op de juiste manier schrijven van de cijfers. Deze opdrachten 

zijn een belangrijke voorloper op het “echte” rekenen. In de volgende rekenschriften ligt het accent 

o.a. op de telrij t/m 100, het splitsen van getallen t/m 10, erbij en eraf sommen tot 20, klok kijken, 

rekenen met geld, blokkenbouwsels  en oriëntatie op de kalender .  
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Rekenen kunt u ook thuis spelenderwijs veel oefenen, denk bijvoorbeeld aan gezelschapsspelletjes 

en telspelletjes in de auto. Het helpt kinderen in groep 3 erg om dit soort spelletjes regelmatig te 

doen. We starten ook met het automatiseren van sommen, dit is het snel antwoord kunnen geven op 

bijvoorbeeld de som 3+2=, maar ook 10-3=. Eigenlijk zou het er zo in moeten zitten dat een kind dat 

je ’s nachts wakker maakt zo het antwoord kan geven! We starten met het automatiseren van 

sommen tot 5, en gaan dan verder met het automatiseren van sommen tot 10. Handig om te weten, 

het ‘+’ teken spreken wij uit als erbij. Het teken ‘-‘ spreken wij uit als eraf. 

Tekenen,  handvaardigheid en muziek 
Tekenen en handvaardigheid  worden zoveel mogelijk aangeboden via het kiesbord.  Hierbij wordt 
tevens gelet op een variatie in materialen en technieken. Muziek wordt door de eigen leerkracht 
verzorgd, met ondersteuning van de vakleerkracht. We gebruiken hiervoor onder andere het 
interactieve programma “1-2-3 Zing”. 
 
Atelier 
In ons atelier zijn komend schooljaar drie rondes waarbij de kinderen zelf een top drie maken voor 
wat betreft hun atelierkeuze.  In de ateliers worden onderdelen uit diverse vakgebieden aanboden. U 
kunt dan denken aan cultuuronderwijs, kunstzinnige oriëntatie, wetenschap en techniek, koken en 
dramatische vorming. 
  

Bewegingsonderwijs  
De kinderen gymmen in sporthal “De Pals”. Als we naar de sporthal gaan lopen de kinderen twee aan 

twee in de rij onder begeleiding van de leerkracht. Alle kinderen hebben een (gym)tas gevuld met 

gymschoenen met een witte zool, een t-shirt en een kort gymbroekje of een gympakje. Kettingen, 

armbanden, horloges en brillen gaan af tijdens de gymles en lange haren moeten vastgemaakt 

worden. Het is fijn als u hier rekening mee wilt houden wanneer we gym hebben. 

 

Het ‘kiesbord’ 
De kinderen in groep 3 werken en spelen in de middag vanaf 13:45 op het leerplein. Het aanbod sluit 

altijd aan bij een thema. We dagen de kinderen uit om het geleerde op het gebied van lezen, spelling 

en rekenen op een praktische en leuke manier toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn het betalen 

met geld, bonnetjes schrijven en een bestelling opnemen. Verder bestaat het aanbod uit 

onderwerpen uit de wereldoriëntatie aansluitend bij een thema, taal-leesactiviteiten en knutsel- en 

tekenopdrachten. Zeker aan het begin van het schooljaar bestaat het aanbod uit wat meer 

spelmaterialen (lego,knex, enz.).  

 

Wat kunnen ouders thuis doen?  
- De leesbladen/racebladen die  mee naar huis gaan oefenen met uw kind (iedere dag 5 minuten)  

- Regelmatig naar de bieb voor leuke boekjes om het leesplezier te bevorderen  

- Spelletjes met teloefeningen, zoals Yahtzee en Ganzenbord, spelletjes in de auto, darten, sjoelen, 

kaarten. 

- Automatiseren oefenen (sommen tot 5, daarna sommen tot 10)  

- Klokkijken oefenen (hele, halve uren en aan het einde van het schooljaar ook de kwartieren) 

- Uw kind zo nu en dan zelf laten betalen in de winkel 

 

Dit zijn leuke en leerzame websites voor groep 3 :  

www.ambrasoft.nl   

http://www.ambrasoft.nl/
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www.sommenplaneet.nl   

www.woordkasteel.nl  

www.ictworkshops.nl  

www.rekenen-oefenen.nl  

www.taal-oefenen.nl 

www.avilezen.nl 

www.redactiesommen.nl 

www.rendierhof.nl 

 

Er zijn overigens ook allerlei lees- en rekenapps voor op de telefoon, zoals Pelle flitst. 

http://www.sommenplaneet.nl/
http://www.woordkasteel.nl/
http://www.ictworkshops.nl/
http://www.rekenen-oefenen.nl/
http://www.taal-oefenen.nl/
http://www.avilezen.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
http://www.rendierhof.nl/

