
Groep 3 – Groepsinformatie  

Het onderwijs wordt verzorgd door Juf Ninouk.   

 

Gym 

Wij gymmen op school in de gymzaal op de dinsdagochtend en woensdagochtend. Op deze dagen 

moeten de leerlingen hun gymkleren meenemen. Sportschoenen, T-shirt en een sportbroek is 

verplicht. Lange haren moeten vast zitten en eventuele armbanden en ketting gaan af.  

 

Informatie leervakken  

Taal 

Iedere dag zijn wij intensief bezig met het leren lezen. Dit gebeurt op een speelse manier en 

gebruiken hiervoor de nieuwste versie van de methode: "Veilig Leren Lezen Kim versie." Het digibord 

wordt veel in gezet en wij hebben diverse onderwijsmiddelen om dit zo goed mogelijk aan te leren. 

Bijvoorbeeld: educatieve computerprogramma's, klik-klak boekjes en de letterdoos. Bij het aanleren 

van nieuwe woorden gebruiken wij gebaren. Elke letter kent een ander gebaar. Op deze manier 

hebben de kinderen houvast aan een visuele ondersteuning dat bij een letter hoort. Daarnaast 

besteden wij veel aandacht aan het schrijf- en leesonderwijs. In groep 3 werken we ook met een 

planbord. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun werk, mogen zij hier op gaan kiezen. Ieder kind 

heeft een eigen naamkaartje die zij ophangen bij datgene wat zij willen gaan doen. Dan kunt u 

denken aan: stempelen, taal -en rekenspelletjes, computeren, constructie materiaal en nog veel 

meer andere dingen!  

Rekenen 

 Tevens zijn wij iedere dag bezig met rekenen. Hiervoor gebruiken wij op onze school de methode: 

"Wereld in Getallen." De nadruk in deze groep ligt op getalbegrip, de basisvaardigheden van het 

optellen en aftrekken tot en met 20 en ervaringen opdoen met meten en meetkunde. Om het 

inzichtelijk te maken, gebruiken wij diverse materialen zoals bijvoorbeeld: getallenlijn, rekenrekjes, 

kralenketting en blokjes.  

 

Schrijven  

Elke keer wanneer we een nieuwe letter aangeboden krijgen, leren we direct de schrijfletter aan. We 

zijn elke dag druk met het oefenen van de letters en later de woorden. Aan het begin van groep 3 

oefenen we ook veel op het schrijven van de cijfers en hoe we in schriften moeten schrijven.  

 

Creatief  

Op donderdagmiddag is groep 3 bezig met creatieve activiteiten. Daarnaast wordt er drie keer in het 

jaar een workshopochtend aangeboden. Kinderen gaan dan aan de slag met allerlei verschillende 

vakgebieden. De kinderen zullen samenwerken met leerlingen uit andere groepen. 

 



Kanjer 

We doen veel kanjerspellen om een echte groep te worden. Met elkaar samenwerken en elkaar 

helpen met de witte pet op, hoort hierbij. We hebben elke week een kanjerles waarbij de avonturen 

van ‘Max en de vogel’ centraal staan. We spelen de verhalen na of doen vertrouwensoefeningen om 

elkaar nog beter te leren vertrouwen. We proberen ons elke dag als een echter Kanjer te gedragen!  


