


Heidi Bertisen- Verhagen
Maandag, dinsdag en woensdag

Kim van Duijnhoven   
Donderdag en vrijdag 

Leerkrachten groep 3 



Een dag in groep 3
• De kinderen komen vanaf 8.15u de klas in. Ze gaan meteen met 

een werkje aan de slag. 
• Elke dag heeft bijna dezelfde indeling, vooral tot aan 

de lunchpauze:  
1. dagopening                      
2. lijn 3 
3. fruiteten en voorlezen 
4. buitenspelen
5. rekenen 
6. schrijven
lunchpauze 

• Pauze van 10.00u - 10.30u: fruit/groente en drinken (water) en 
daarna buiten spelen

• Pauze van 12.00u - 12.30u: lunchen in de klas en daarna buiten 
spelen



De overgang van groep 2 naar groep 3 
is een grote overgang. 
Hier houden wij natuurlijk rekening 
mee!

Zo hebben we nog hoeken om in te 
werken, spelen we nog extra buiten. 
(Tot de herfstvakantie verlengen we 
beide pauzes. 
Tot de voorjaarsvakantie verlengen we 
alleen nog de tweede pauze.) 
Ook zul je op de blogs zien dat we ook 
buiten spelenderwijs aan leerdoelen 
werken. 











Vakgebieden
• Lijn 3
• Schrijven
• Rekenen
• Gym
• De Vreedzame School
• De Zaken
• Tekenen/handvaardigheid
• Muziek
• Drama



Lijn 3 
We werken met de methode Lijn 3.  
Kijk voor meer informatie hierover naar de Lijn presentatie. 



Rekenen
Bij rekenen werken we met de methode Pluspunt. 



Werken met doelen:

- Eén doel per les.
- Vier doelen per blok

In de volgende dia's ziet u hoe 
een rekenles eruit ziet.



1. We starten met een Warming –up 
2. Daarna bekijken we het lesdoel



Vervolgens start de instructie. 
(Het gele gedeelte van het werkboek is de instructie.) 



Zelfstandig werken

Na de instructie in het tijd voor het zelfstandig werken. 
Dit gedeelte van het werkboek heeft een blauwe kleur.

Wanneer nodig geven we in een klein groepje een verlengde
instructie.

Op de volgende pagina zie je een voorbeeld van een les. Je 
ziet ook een */**/*** indeling. 
We willen dat alle de kinderen de */** opdrachten maken en
dagen ze uit om ook voor de *** opdracht te gaan. 





Conditietraining 
Het tweede gedeelte van de rekenles bestaat uit de
conditietraining. 
De kinderen gaan hiermee zelfstandig aan de slag. 
Hier herhalen de kinderen de opdrachten uit het vorige blok. 
Bovendien is er veel aandacht voor het automatiseren van 
sommen.  



Een voorbeeld van een les Conditietraining



Leerlijnen groep 3
We werken in groep 3 aan de onderstaande leerlijnen. 

• Getallen en bewerkingen
• Meten, tijd en geld
• Meetkunde

Op de volgende dia’s zie je een korte uitleg per leerlijn. 



• Getallen en bewerkingen

Oriëntatie op getallen
- tellen t/m 100
- Getallen t/m 20 opzetten en aflezen op het rekenrek.
Splitsen
- Splitsingen t/m 10 vlot uitrekenen.
Optellen en aftrekken

- Alle sommen t/m 10 vlot uitrekenen. Zonder te tellen.
Verhoudingen
- In eenvoudige verhoudingsopgaven prijzen bepalen



• Meten, tijd en geld

Meten
- Ordenen op basis van lengte
- Gewichten vergelijken

Tijd
- De dagen van de week benoemen
- Op een klok de wijzers plaatsen en aflezen bij hele en 

halve uren.
- Tijdsduur bepalen
Geld
- Bedragen herkennen en samenstellen met munten van 

1 en 2 euro. En biljetten van 5 en 10 euro.



• Meetkunde

- Vlakvullingen maken volgens een patroon.
- Tangramfiguren leggen.
- Plattegronden maken.
- Bedenken wat je kunt zien door een ander standpunt in 

te nemen.
- Eenvoudige plattegronden lezen
- uitslagen van objecten herkennen.



Schrijven 
We leren schrijven met de methode Klinkers. Deze
methode hoort bij Lijn 3. 
Wanneer de kinderen een letter leren lezen, leren ze
deze ook schrijven.
Bij het schrijven is er veel aandacht voor de pengreep en
de houding.



De eerste drie weken van het
Schooljaar leren de kinderen ook
de cijfers op een correcte manier
te schrijven. 



Gym
Woensdagochtend 

Verplicht i.v.m. veiligheid:
gymschoenen
gymkleding 
sieraden e.d. af en haren vast

Er wordt niet gedoucht na de gymles. 



Vreedzame school

6 Blokken
• We horen bij elkaar (groepsvorming, klassenafspraken)
• We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
• We hebben oor voor elkaar (communicatie)
• We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
• We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
• We zijn allemaal anders (diversiteit)

• Mediatoren (leerlingen uit groep 7 en 8)
• Leerlingenraad (leerling uit elke groep vanaf groep 3)



Verjaardag vieren  
- Maak een afspraak met de leerkracht wanneer uw kind de verjaardag wil 

vieren. 
- Houd de traktatie kleine en gezond.  

Absent
- Is uw kind ziek bel dan de school voor 8:15uur  om dit door te 
geven. 
- Plan Indien mogelijk bezoeken aan de huisarts / tandarts e.d. na 

schooltijd. Wanneer dit niet mogelijk bij voorkeur in de middag.    

Luizen en/of neten? 
Graag even melden; om verspreiding ervan tegen te gaan. 

Algemeen



Contact met de leerkracht 

• Schoudercom
Elke maand sturen we een nieuwsbrief. Hierin staat vooral wat de kinderen die 
maand gaan leren. Daarnaast maken we geregeld een blog. 

(bij mailen graag beide leerkrachten mailen, zodat we beide op de hoogte zijn)

Vragen: bij voorkeur na 14.00uur
U kunt ons altijd even aanspreken op het schoolplein en wanneer nodig een 

afspraak maken voor een gesprek.

• Groepscontactouders:
Wie wil er dit schooljaar de GCO van groep 3 zijn? 
We horen het graag. 



Bedankt voor het bekijken van deze powerpoint. 
Tot ziens! 

Heidi en Kim 

Vragen?


