
Groepen 3: Belangrijke info 

Aan: alle ouders die een kind in groep drie hebben. 

Betreft: informatie over groep drie. 

Beste ouders, 

Via deze brief willen wij U op de hoogte stellen van de werkwijze in groep drie. U kunt zich met deze brief 

voorbereiden op de informatie avond van 5/6 (we beginnen exact om 19.00 u) en alvast enige vragen bedenken. 

  

De werkwijze in groep drie. 

Kenmerkend is de aansluiting bij de werkwijze van groep 1 en 2: 

•  Dit is terug te vinden in het werken aan de weektaak, het leescircuit en het werken met 
ontwikkelingsmaterialen. Om deze werkwijze te realiseren beschikken alle groepen drie over een extra groot 
lokaal waar een “stil werkgedeelte” is en waar ook de mogelijkheid is voor het werken in hoeken en aan 
groepstafels met spel- en ontwikkelingsmaterialen zoals in de kleuterklas. 
•  Verdere uitbouw van het zelfstandig werken. Enerzijds om de kinderen tot een zelfstandige houding te 
stimuleren, anderzijds om de leerkracht tijdens het zelfstandig werken mogelijkheden te bieden extra instructie te 
geven aan kleine groepjes kinderen. 

  

Naast een aantal bekende aspecten, zijn er veel nieuwe dingen voor de kinderen: 

•  Het volgen van klassikale instructies. De kleuters waren gewend om nieuwe dingen meestal in een groepje te 
leren waarbij ze veel aandacht van de leerkracht kregen. In groep drie vinden de instructies klassikaal plaats wat 
veel vraagt van de concentratie en het luistervermogen van de kinderen. 
•  Langere tijd zelfstandig aan een opdracht werken. 
•  Een eigen tafeltje met twee eigen laatjes. 
•  Gymles in de grote gymzaal van een echte gymjuf en daarna douchen. 

  

De eerste weken in groep 3 vergen veel van uw kind. Dat zult u thuis merken: Uw kind zal waarschijnlijk 

behoorlijk moe uit school komen en prikkelbaar zijn. Heb daar begrip voor, geef Uw kind wat extra aandacht en 

zorg dat het voldoende bedrust krijgt. 

  

De klassenorganisatie. 

De leerstof voor lezen, taal, schrijven en rekenen is verdeeld in leerstappen. 

Elke leerstap wordt aan de hele groep, dus klassikaal, aangeboden. Daarna vindt zelfstandige verwerking plaats: 



de kinderen werken zelf aan een aantal verplichte opdrachten en als die klaar zijn gaan ze hun vervolgwerkje 

doen. Tijdens de zelfstandige verwerking van de aangeboden stof doet niet elk kind precies hetzelfde. Er is 

variatie in de hoeveelheid werk en in de moeilijkheidsgraad. Ook de vervolgopdrachten worden aan het niveau 

van de kinderen aangepast. 

Met het zelfstandig werken proberen we de verantwoordelijkheid, het samenwerken en het zelf oplossen van 

problemen te ontwikkelen. 

Het planbord is een enorme steun tijdens het zelfstandig werken. De kinderen leren aan het begin van het jaar 

hun taak op hun eigen niveau af te lezen, klaar te leggen en in de zelf gekozen volgorde te maken. In januari 

gaan de kinderen hun taak ook inschrijven en registreren. 

In de loop van het jaar leren we de kinderen zelf problemen op te lossen, elkaar op een zinvolle manier te helpen, 

opdrachten in tweetallen uit te voeren en maken we een begin met het zelf plannen van meerdere opdrachten 

binnen een dagdeel (dagtaak). 

Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht met de onderwijsassistent, extra instructie aan kleine groepjes 

kinderen. 

  

Regels en omgaan met elkaar. 

In de klas hanteren we vijf duidelijke afspraken over met elkaar omgaan. Deze afspraken hangen ook aan de 

wand. 

We hechten veel waarde aan een respectvolle omgang met elkaar waarbij onenigheid wordt uitgepraat. Tegen 

agressief gedrag en elkaar pesten treden we zeer strikt op. Dit wordt NIET getolereerd. We hopen dat ouders die 

merken dat er op dit gebied iets mis is, ons dit snel komen vertellen. We zijn altijd bereid voor geconstateerde 

problemen een oplossing te vinden. 

  

Toetsing van het geleerde. 

Regelmatig wordt via methodegebonden toetsen bekeken of de aangeboden leerstof beheerst wordt. Op basis 

van die gegevens krijgen kinderen die de stof nog niet beheersen extra instructie tijdens het zelfstandig werken 

en werken de snellere kinderen aan verrijkingsopdrachten. Voor de organisatie hiervan hanteert de leerkracht een 

groepsplan waar per dag in staat welke subgroepjes met welk leerstofonderdeel geholpen worden. 

In januari en juni (zie ouderkalender) worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen, de zogenaamde CITO-

toetsen. 



Als kinderen uitvallen op de methodegebonden toetsen of de Cito toetsen, nemen we contact op met de ouders 

om uit te leggen waar het probleem zit en wat we aan het gesignaleerde probleem gaan doen. Ouders die dat 

willen kunnen tips krijgen om thuis met hun kind te oefenen. 

  

De leerstof van groep drie. 

  

Leren lezen. 

Wij werken met de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen, de “KIM-versie”. 

De lees- en spellingstof is in twaalf leerstofkernen verdeeld. Elke kern begint met een ankerverhaal dat het thema 

van de kern introduceert. Dit ankerverhaal is tevens de kapstok voor het taalonderwijs en de 

woordenschatuitbreiding. Twee zaken die in de nieuwe Veilig leren lezen veel aandacht krijgen. Kenmerkend voor 

de nieuwe methode is ook dat er voor kinderen die al kunnen lezen als ze in groep drie komen, een aparte serie 

werkboekjes en leesboekjes is die aansluit bij hun niveau maar ook bij het thema waar de andere kinderen aan 

werken. Door middel van een toets wordt bepaald welke kinderen voor deze werk- en leesboekjes in aanmerking 

komen. 

Tot februari is de periode van het aanvankelijk lezen. In die periode leren de kinderen bijna alle letters. Zo gauw 

de kinderen enkele letters kennen wordt er gestart met het lezen van nieuwe woorden en kleine zinnetjes. Dit 

gaat eerst “zoemend”, maar al gauw gaat het zoemend lezen over in het vlot lezen. Er wordt veel aandacht 

besteed aan het leesbegrip middels begrijpend-leesopdrachten. 

Na februari leren de kinderen steeds langere woorden en zinnen lezen. De kinderen kunnen dan “aan elkaar 

schrijven” waardoor er steeds meer taaloefeningen gemaakt kunnen worden. 

Eind februari starten we met tutorlezen. Dit is een leesvorm waarbij kinderen uit groep 7 lezen met de “kleintjes”. 

Dit werkt zeer stimulerend op de leesontwikkeling. 

Middels ouderbrieven op de klassenpagina wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de methode. 

Bij de nieuwe methode hoort ook leerlingsoftware voor thuis. Op de informatieavond hoort u hier meer over. 

Spelling 

Tot januari elke dag dictee van klankzuivere woorden, zoals kip,mis, etc. 



Vanaf kern 7 bereiden we de kinderen voor op de spelling methode STAAL, die vanaf groep 4 is ingevoerd. We 

gebruiken hierbij de zelfde pictogrammen en gebaren. Elke dag een dictee van 6 woorden en 2 zinnen. 

  

 

Leren schrijven. 

Voor de kinderen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen leesletters (blokletters) en schrijfletters 

(lusletters). 

Voor het “aan elkaar schrijven” gebruiken we de methode “Pennenstreken”. Deze methode sluit aan bij de 

leesmethode. Als met lezen de letter “m” geleerd wordt, dan leren de kinderen die ook schrijven. 

Bij het schrijven is een goede pengreep (pincetgreep) erg belangrijk. Om dit te vergemakkelijken, schrijven de 

kinderen met een driekantig “Triple” potlood. Daarnaast letten we op een goede zithouding: voeten op de grond, 

rechtop, buik net niet tegen de tafelrand en de onderarmen vanaf de elleboog op tafel. De kinderen leren hun 

schrift iets schuin neer te leggen en het schrift met de niet-schrijfhand vast te houden. 

Met kerst kunnen de meeste kinderen korte woordjes aan elkaar schrijven. 

  

Leren rekenen. 

Sinds vier jaar werken we met de nieuwe rekenmethode “Wizwijs”. Deze bestaat uit 9 leerstofblokken. Elk blok 

wordt afgesloten met een toets. Elk blok bestaat uit 15 lessen in het werkboek en 19 lessen in het oefenboek. Er 

zijn individuele –en samenwerkingsopdrachten. 

We verkennen de getallen tot 100 en leren ze schrijven. We leren bussommen. Aan het eind van groep 3 kunnen 

de kinderen splitsen tot 10, kennen ze de getallen tot 100 en weten ze wat de vriendjes van 10 zijn. De kinderen 

kunnen ook eenvoudige sommen maken tot 20. 

Aan het begin van elke les vertellen we de kinderen wat het doel is van de les. 

Na elk blok krijgen de kinderen de werkboeken mee naar huis, Er is in deze boeken een ouder pagina, zodat u 

kunt zien wat uw kind in het betreffende blok geleerd heeft. 

 

Wereld orientatie; 

In groep 3 werken we ook met de methode  4x wijzer. We werken met dezelfde thema’s als de groepen 4.  



Aan de hand van allerlei opdrachten onderzoeken de kinderen de verschillende aspecten van het thema.  

  

Binnenkomen, de kleine hap, gymnastiek, rapportage, verjaardagen ,ateliers,software en digiduif:worden op de 

informatie avond verder uitgelegd. 

  

Dalton in groep 3 

De Molenwiek heeft zich sinds 2004 ontwikkeld tot Daltonschool. Dat betekent dat we de viif daltonprincipes in 

praktijk brengen. Deze principes zijn: 

• Verantwoordelijkheid: vrijheid van keuze en het delegeren van een stuk verantwoordelijkheid aan de 
leerling. 

• Zelfstandigheid: zelfwerkzaamheid, het zelf zoeken van oplossingsmethoden. Dit komt tegemoet aan de 
motivatie van leerlingen. Kinderen willen graag zelf actief bezig zijn. Daarnaast heeft de leerkracht als de 
kinderen zelfstandig werken tijd voor hulp aan bepaalde kinderen. 

• Samenwerken als sociale oefening. Hierbij staan het ontwikkelen van respect, waardebesef en 
oordeelsvermogen voorop. 

• Beleving: We koppelen het leren van vaardigheden altijd aan een thema. Daarnaast wordt er veel 
aandacht besteed aan cultuur door de muzieklessen van juf Klaartje, handvaardigheid en tekenlessen 
en de uitstapjes naar een museum. 

• Reflectie: In groep 3 wordt gewerkt met kind doelen. Kinderen weten wat en waarom ze iets leren. 
Kinderen worden ook actief betrokken bij de vraag “heb je je doel gehaald”. En als dit doel niet gehaald 
is gaan we ook in overleg over hoe we dit doel alsnog met het kind kunnen bereiken. 

Allemaal mooie woorden, maar hoe zien we deze principes in de praktijk gerealiseerd? In de volgende activiteiten 

komen ze aan bod: 

• Het werken met een weektaak en het weektaakbord. 
• De dagritmekaarten 
• Het werken met een dagtaak en het dagtaakbord 
• Het huishoudelijk-takenbord. 
• Het bazenbord. 
• Werken met dagkleuren. 
• Maatjes 
• De thema’s 
• Coöperatieve werkvormen 

Tijdens de informatie avond leggen we uit hoe e.e.a. werkt. 

  



Tot zover onze informatie over groep drie. We hopen dat we vele vragen mogen beantwoorden. Tot 

maandagavond 5/9 (19.00 exact!). 

Met vriendelijke groet, 

Jose van Eeden, Petra Bindels,Patricia Visser, Olga Hock 

	


