
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarprogramma groep 3 
 

Even voorstellen 

 
Wij zijn Marloes van der Hoeven en Tessa de Hoop. Juf Tessa werkt tot januari de 
gehele week in groep 3. Juf Marloes werkt vanaf januari op maandag, dinsdag en 
woensdag in groep 3. 
Op donderdag krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van meester Leon. 
Voor vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u ons altijd benaderen. We maken 
graag met u een afspraak! Met elkaar hopen wij er een leuk en leerzaam 
schooljaar van te maken.  
 
 

Nederlands – lezen, taal en spelling 

 
Voor de vakken lezen, taal en spelling werken wij dit jaar met de Kim-versie van 
Veilig leren lezen. Lezen en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze 
methode zijn de vakken: lezen, taal en spelling dan ook geïntegreerd.  
De schriftelijke taalontwikkeling omvat de volgende domeinen: 

 Lezen en spelling met de leerlijnen: 
- Technisch lezen 
- Spelling 
- Begrijpend lezen 

 Creatief en functioneel schrijven 
Onder mondelinge taalontwikkeling rekenen we de volgende domeinen: 

 Spreken en luisteren waaronder 
- Spraak- en taalontwikkeling 
- Luistervaardigheid en begrijpend luisteren 
- Deelnemen aan gesprekken 
- Vertellen en presenteren 

 Woordenschat 

 Verhaal oriëntatie en verhaalbegrip 

 Taalbewustzijn en fonologische vaardigheden 
Motivatie, leesbeleving en leesbevordering lopen als een rode draad door de 
methode heen.  
De methode bestaat uit verschillende kernen. Elke twee of drie weken wordt een 
kern afgesloten en worden de kinderen getoetst. Zo volgen we de leerlingen 
nauwgezet in het leesproces.  
De leerlijn voor technisch lezen is uitgewerkt in een maan-lijn en een zon-lijn. De 
maan-lijn wordt gevolgd door de leerlingen van de maan- of ster-aanpak. 
(methodevolgers en risicolezers) De zon-lijn wordt gevolgd door de leerlingen van 



 
 

 

 

 

de zon-aanpak (vlotte lezers). In de materialen en lessen is de inhoudelijke 
verbinding tussen de groepen sterk aanwezig.  
Bij de methode horen zeer diverse materialen. Voor de leerlingen zijn dit de 
volgende materialen: werkboekjes, leesboekjes, veilig en vlot, veilig gespeld, 
magnetische letterdoos, klikklakboekje, software, verschillende leesseries, diverse 
kopieerbladen.  

 
Het is aan te raden ook thuis regelmatig te lezen en voor te lezen. In de bibliotheek 
staan er boeken op leesniveau ingedeeld, dus zo gauw uw kind zelf kan gaan 
lezen, zijn hier goede boeken te vinden. Voorlezen is en blijft een fijne activiteit 
voor ouders en kinderen. U merkt dan hoe kinderen een verhaal beleven en hoe ze 
iets opvatten of al dan niet begrijpen. Geef dat niet te snel op, ook niet als uw kind 
zelf kan lezen. 
In de boekhandel zijn diverse extra materialen (spelletjes en leesboekjes) te koop 
die aansluiten bij de methode. Zoek bij uitgaven van Uitgeverij Zwijsen. 
www.zwijsen.nl.  
Op de site www.veiliglerenlezen.nl is een deel waar informatie voor de ouders 
staat. Hier kunt u zien wat uw kind leert en er staan ook goede tips en ideeën voor 
thuis. 
Heel belangrijk is dat kinderen vooral veel plezier hebben in het lezen! 

 
 

Rekenen en wiskunde         

 
We werken met de rekenmethode: “Alles telt. “ 
In groep 3 komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 

 Getalsrelaties en getalbegrip 
 Optellen en aftrekken 
 Verhoudingen 
 Lengte en omtrek 
 Oppervlakte 
 Inhoud 
 Gewicht 
 Meetkunde 
 Geld 
 Tijd 
 Tabellen/grafieken 

 
Er is veel aandacht voor oefenen, memoriseren en automatiseren (uit het hoofd 
snel antwoord kunnen geven op sommen onder de 10 en sommen zoals: 8+10=) 
 
Op de website van Alles telt staan tips voor ouders. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zwijsen.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qi83F7cq51AkQM&tbnid=goWBkTmwTu51SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.volkskrant.nl/wca_item/boeken_detail/453/146964/Alles-telt-2e-dr-Leerlingenboek-3A.html&ei=UvguUpr_AqmV0AXf64DQAQ&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNGiQ8DvbzHEJdYqI4d41i-lBQVWiQ&ust=1378896325649877


 
 

 

 

 

Schrijven 

 
Net zoals de leesmethode kinderen stap voor stap leert lezen, leert Pennenstreken 
kinderen in groep 3 stap voor stap schrijven. Hierbij is veel aandacht voor het 
automatiseren van de vorm en het traject van de letter. Er wordt in groep 3 in 
stapjes toegewerkt naar het juist plaatsen van een letter in liniatuur en vervolgens 
passen ze de nieuwe letter toe in woorden en zinnetjes. Door bij elke stap terug te 
kijken op het eigen resultaat en vandaar uit de volgende stap te zetten, begeleidt 
Pennenstreken de leerling spelenderwijs naar een steeds beter resultaat. Ook de 
verbindingen worden systematisch aangeleerd: met bergjes en bruggetjes. Bij het 
aanleren van letters in groep 3 wordt aangesloten bij al eerder aangeleerde kennis 
van Veilig leren lezen. 
 
 

 Oriëntatie op jezelf en de wereld- levensbeschouwing      

 
We werken met de methode “Hemel en aarde” voor godsdienst en 
levensbeschouwing. Vijf keer per jaar is er een nieuw project, waaronder Kerstmis 
en Pasen, waarin de volgende vaardigheden centraal staan: 

 Verwondering, zodat je je kunt laten verrassen door de gewone dingen van 
het leven. 

 Verbondenheid met God, de mensen en de dingen om je heen. 

 Vertrouwen Verbeelding, zodat je de religieuze taal, beelden en symbolen 
kunt verstaan. 

 Ordenen, waardoor je zelfstandig kunt nadenken over dat wat er in de 
wereld gebeurt. 

 Communicatie, zodat je met anderen kunt delen wat je in het leven ontdekt. 

 Omgaan met traditie, zodat je je eigen religiositeit herkent in bestaande 
godsdiensten. 

De onderwerpen zijn steeds verschillend. Gebruiken, verhalen en symbolen uit 
allerlei godsdiensten komen aan de orde.  
Daarnaast maken we gebruik van een speciaal project in de Vastentijd. 
De behandelde thema’s krijgen een afronding in de speciale gezinsvieringen van 
de parochie. U vindt de data daarvan in onze nieuwsbrieven en in het 
parochieblad. 
 
Goede doel: Aansluitend bij o.a. bovenstaande doelen, willen we de kinderen 
leren een stukje van onze welvaart te delen. We steunen dit schooljaar “Villa 
Pardoes”. (http://www.villapardoes.nl/ ) In Villa Pardoes kunnen kinderen met een 
ernstige, soms levensbedreigende ziekte, samen met hun familie, gratis een 
volledig verzorgde vakantieweek houden. Daar gaan we dit jaar voor sparen!!  
In de Vastentijd steunen we het project van de Vastenactie. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veiliglerenlezen.nl/Veilig-leren-lezen.htm
http://www.villapardoes.nl/


 
 

 

 

 

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld- PAD-leerplan 

 
PAD = Programma Alternatieve Denkstrategieën, of voor de kinderen: Proberen 
Anders te Denken. 
We volgen PAD om de sociale vaardigheden en sociaal inzicht van kinderen te 
vergroten en onderwijskundige en sociale processen in de groep beter te laten 
verlopen. Doelen zijn 

 Toenemende zelfcontrole: je bezinnen voor je handelt. 
 Gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen versterken en vaardig worden in 

het geven en ontvangen van complimenten. 
 Toenemend begrip en gebruik maken van woorden die betrekking hebben 

op gevoelens. 
 Beter de relatie zien tussen oorzaken en gevolgen, dat zal leiden tot beter 

verantwoordelijkheidsgevoel. 
 Beter beseffen en begrijpen hoe je gedrag van anderen beïnvloedt. 
 Kennisnemen en hanteren van stappen die je moet nemen bij het oplossen 

van sociale problemen. 
 Vaardiger worden in het voorkomen en/of oplossen van conflicten en 

problemen. 
 
Elk kind wordt één keer per jaar gekozen tot ‘pad-kind-van-de-week’. Het kind 
wordt in het zonnetje gezet met complimenten van de andere kinderen, van 
zichzelf en van de leerkracht. Deze complimenten worden op een kaart 
geschreven en gaan mee naar huis. 
 
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie 

 
We werken met verschillende projecten uit de methoden Geobas, Wijzer door de 
Tijd, Biologie Plus School en van de Natuur & Milieuorganisatie. 
Ook wordt er gebruik gemaakt van leskisten en excursies die in Woerden 
aangeboden worden.  
 
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld - verkeer 

 
De onderbouw werkt met de methode: “een rondje verkeer”. Thema’s in groep 3 
zijn onder andere: spelen in de buurt, het weer, op de fiets, oversteken etc.  
De kinderen zingen liedjes, maken werkbladen en bespreken foto’s en kijkplaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Kunstzinnige oriëntatie- muziek, dans en drama KUVO 

 
Muziek omvat onder andere het aanleren van liedjes, bewegen op muziek, 
muziekinstrumentjes bespelen, luisteren naar hoogte en snelheid, praten over 
muziek en ritmische en melodische vorming. 
Bij dans en drama komen improvisatie, presentatie, dansvaardigheden en 
toneelspel om de hoek kijken. Het spreekt voor zich dat deze activiteiten soms 
resulteren in een stukje voor de onderbouwviering.  
De Kuvo verzorgt ieder jaar kunstzinnige programma's voor het basisonderwijs. Dit 
jaar hebben we o.a. een dansochtend onder leiding van de Kuvo.  
 
 
 

Kunstzinnige oriëntatie- tekenen en handaardigheid 

 
Diverse technieken komen aan de orde, n.a.v. een verhaal, een 
belangstellingsonderwerp, of de techniek zelf. We werken met de  
methode “Uit de kunst”, een methode die naast het bovengenoemde ook aandacht 
heeft voor kunstbeschouwing. 
Daarnaast hebben we zelf ook ideeën die we met de kinderen uitvoeren.  
 
 

Bewegingsonderwijs 

 
Elk kind wordt zoveel mogelijk op zijn eigen niveau aangesproken. Enkele 
onderdelen uit de bewegingsleerstof zijn: lopen, springen, klauteren, rollen, 
duikelen, zwaaien, balanceren, werpen en vangen. Daarnaast ontwikkelen we de 
spelvaardigheid door het aanleren en/of uitbreiden van een aantal spelen, 
gebonden aan een aantal spelregels.  
De kinderen hebben twee keer per week gym, op dinsdag van juf Marloes en op 
donderdag van onze vakleerkracht Leon Pol.  
Het dragen van gymkleding is verplicht. Een T-shirt met korte broek of gympakje. 
Schoenen met een harde zool zijn prettig! Wilt u hierop toezien? Uiteraard doen we 
ook dit jaar weer mee aan de activiteiten die georganiseerd worden door de 
Commissie Schoolsport Woerden (sport- en speldag).  
 
 

Groepsouders 

 
De groepsouders zijn Wendy Planken (moeder Daan) en Nické Eberwijn (moeder 
Jaylynn).  Zij helpen bij het regelen van ouderhulp en andere voorkomende ‘regel’-

klussen. Als leerkracht hebben wij altijd veel plezier van deze hulp! 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pietdenhertog.nl/images/uit_de_kunst_02.jpg&imgrefurl=http://www.pietdenhertog.nl/basisschool.html&usg=__o275l1Mvod6xsPCgMde68oRdBaM=&h=300&w=437&sz=35&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=EYRqP2a2wLHcvM:&tbnh=86&tbnw=126&prev=/images?q%3DUit%2Bde%2Bkunst%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://0348online.nl/wp-content/uploads/2013/05/Kuvo-logo.jpg&imgrefurl=http://0348online.nl/actueel/3e-jaars-leerlingen-van-het-kalsbeek-college-dompelen-zich-onder-de-kunst/&docid=6nMLQ08pkI0_lM&tbnid=_X6sYhtWLjdlfM:&w=530&h=171&ei=undefined&ved=undefined&iact=c&ictx=1


 
 

 

 

 

Rapport, website, hulpen, naam 

 
Het eerste rapport komt rond februari/maart. Het tweede rapport in juli.  
Welke vakken komen voor groep 3 op het rapport?  
Hoe je werkt: inzet, zelfstandigheid, concentratie, werktempo, verzorging van werk 
en materialen, luisterhouding  
Schrijven 
Taal: mondeling taalgebruik, luistervaardigheid, spelling  
Lezen: technisch lezen, beheerst AVI-niveau  
Rekenen: getalbegrip, basisvaardigheden, automatiseren, geld/tijd en meten 
Oriëntatie op jezelf en de wereld: belangstelling 
Kunstzinnige oriëntatie: muziek, handvaardigheid, tekenen 
Bewegingsonderwijs: bewegingsvormen, spel, enthousiasme.  
 
Website  
Op onze website bij groep 3 is te zien wat we zoal in groep 3 doen. Regelmatig zal 
dit aangevuld worden met nieuwe informatie en foto’s. 
Onder het kopje ‘foto’s’ (achter het wachtwoord) staan foto’s van de kinderen. U 
kunt ze niet alleen bekijken maar ook bestellen of downloaden! Het wachtwoord is 
bekend bij de leerkrachten. Vraagt u er gerust om.  
 
Hulpen  
Ieder kind komt eens in de zoveel maanden aan de beurt om een week lang na 
schooltijd de klas te vegen. Dit vergt over het algemeen 5 minuten. Uw kind is dan 
dus wat later uit school.  
 
Naam  
U weet zelf het beste of uw kind vaak iets kwijt is. Als er een naam op de beker, 
tas, sjaal, handschoenen, etc. staat, is de eigenaar snel teruggevonden. 
 
 

Tot slot 

 
Wij hopen dat u af en toe even in de klas komt kijken naar het werk van uw kind of 
om een praatje te maken. Ná schooltijd hebben wij daarvoor gelegenheid (mits 
geen andere afspraken.)  
Wij vinden het fijn om samen met u te zorgen voor een optimale ontwikkeling van 
uw kind. Tot slot wensen wij u en uw kind een fijn schooljaar! 
 
Marloes van der Hoeven 
Tessa de Hoop 
 


