
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Informatieboekje 2017-2018 

 

 
 

 

 

 



 

Rekenen                                             Methode: WizWijs 

 
Wizwijs is een praktische en uitdagende rekenmethode voor groep 1 tot en met 

8. De methode combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis 
en vaardigheden. Wizwijs werkt doelbewust aan functionele en schoolse 

gecijferdheid. Kinderen krijgen met functionele illustraties en opdrachten, 
grappige fictieve rekenmaatjes (gr. 1 t/m 3) én door veel te oefenen het rekenen 
goed onder de knie.  

 

 
 
Didactiek 
Klopt het wisselgeld dat je terugkrijgt in de winkel? Hoeveel gram suiker mag je 

toevoegen aan je zelfgemaakte appeltaart? Wat zijn de afmetingen van je 
nieuwe garderobekast? Hoeveel nachtjes is het nog 

slapen tot de zomervakantie? Op een dag rekenen 
we enorm veel! Daarom is het belangrijk dat we van 
kleins af aan vertrouwd raken met cijfers en 

getallen. Wizwijs sluit perfect aan op de 
belevingswereld van kinderen, waardoor zij het 

rekenen écht gaan begrijpen. Hoe leuker de 
rekenlessen, hoe beter de uitkomsten! 
 

Groep 1 en 2: speelse verkenning 
De kleuters verkennen op speelse manier 

rekenwiskundige onderwerpen. Het aanvankelijk 
rekenen komt daarbij compleet en gedegen aan 
bod. De leerlingen ontmoeten Wisse, het 

vertrouwde maatje dat altijd aanwezig is tijdens de 
rekenles. Ook is er Boefie Rups, die kinderen helpt bij het structureren en tellen. 

Door leerlingen zelf te laten ordenen, ontdekken zij structuur in het tellen. 
 
Vanaf groep 3: oefening baart kunst! 

Vanaf groep 3 krijgen leerlingen elke week vijf lessen van één uur. In les 1 tot en 
met 3 draait het om getallen en bewerkingen, in les 4 om meten, tijd en geld én 

in les 5 om meetkunde of een toets.  
 
Wizwijs kenmerkt zich door verschillende lessen: 

Leren onder begeleiding: bestaande uit een doe-activiteit (handelend leren) 
en een begeleide oefening met behulp van het werkboek.  

Samenwerkend leren: leerlingen gaan samen aan de slag met de stof die 
tijdens het begeleidend leren is aangeboden. Door met elkaar te overleggen en 
de opdrachten te bespreken, raken zij meer vertrouwd met de lesstof.   

Zelfstandig werken: tijdens het zelfstandig werken in het oefenboek verdiepen 
leerlingen zich in alle rust in eerder aangeboden leerstof.   

Reflectie: hierbij staat het verwoorden van de opgedane kennis centraal.  



Rekendoelen groep 3 

 
Getallen en bewerkingen 

 betekenis geven aan getallen 
 tellen 
 getallen samenstellen 

 getallen lezen en schrijven 
 inzicht in getal structuur 

 getallen splitsen 
 optellen en aftrekken 
 vermenigvuldigen en delen (verdubbelen en halveren) 

 
Meten 

 vergelijken 
 metriek stelsel (lengte, gewicht, inhoud, oppervlakte) 
 rekenen met geld 

 temperatuur en seizoenen 
 oriëntatie in de ruimte 

 construeren in de ruimte (bouwen met blokken, knutselen met papier) 
 vormen (cirkel, vierkant, driehoek, etc.) 

 Ritmische patronen 
 Symmetrie, spiegelen en schaduw 

 

In groep 3 wordt gewerkt aan oriëntatie op alle onderdelen. De basisbegrippen 
worden geleerd en geoefend.  

 
 



 

Technisch lezen                                   Methode: Lijn 3 

 

Met Lijn 3 maken de kinderen van groep 3 een jaar lang een bijzondere busreis 
door de avontuurlijke plaats Leesstad, waar ze leren lezen. Ben Bus, de 

chauffeur, vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen van plek naar 
plek. Van het restaurant naar de dierentuin en van het bos naar het museum. De 

bus stopt bij 12 haltes (thema’s) waar de kinderen van alles leren over het 
thema. 
 

Lijn is een complete taal-leesmethode voor groep 3.  
Lijn 3 is.. 

 Samen leren lezen; 
 Instructie op 3 niveaus; 
 De letter centraal; 

 Expliciete aandacht voor spelling; 
 Woordenschat voor alle kinderen; 

 Wereld oriënterend; 
 Leesplezier; 
 Een doorgaande lijn. 

 
Letterkennis is de basis van het lezen. Eerst ontdekken de kinderen dat er voor 

elke klank een eigen letterteken bestaat en voor elk letterteken een klank. De 
kinderen leren een letter (klank en teken) en oefenen deze, door nieuwe 
woorden te maken. Bijvoorbeeld: De letter ‘d’ van duif en deur. De leerkracht 

oefent dit een groot deel van de dag met de kinderen op allerlei manieren, 
waarbij werkboeken, leesboeken, computerprogramma’s, hakstroken en 

dergelijken gebruikt worden. 
Voor kinderen die al kunnen lezen wordt vanaf thema 3 geoefend op een hoger 
niveau. Leerkrachten oefenen extra met  kinderen die het leren lezen moeilijk 

vinden. 
In de 2e helft van het jaar ligt de grootste nadruk op het tempo lezen. Oefenen, 

oefenen en nog eens oefenen zodat het lezen van woorden en zinnen steeds 
vlotter gaat. 
 

Ondanks deze focus op technische lezen, is het wel van belang om  meteen ook 
aandacht aan de betekenis te geven en de ongedane leesvaardigheid in een 

context te oefenen. Lijn 3 biedt daarom vanaf het eerste thema al betekenisvolle 
teksten aan, die aansluiten bij de te oefenen leestechniek.  
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
  
 



Lezen                                              

 
Leesplezier  

De kinderen hebben twee keer per week een half uur leesplezier. Dit doen wij in 
kleine groepjes in de vorm van een circuit. De kinderen werken afwisselend met 

spelletjes, leesboeken, prentenboeken, etc.  
 

Vrij lezen 
Om vlot te kunnen lezen moeten er kilometers gemaakt worden! Elke morgen 
(08.45 uur) leest de hele school een kwartier. De kinderen lezen zelf, met een 

tutor of bij de leerkracht. De kinderen lezen dan voor zichzelf in een door hen 
zelf uitgezocht boek. Hiermee willen wij het plezier in lezen stimuleren, maar 

hier ligt ook een taak voor thuis. 
 
 

 
 
 

 
Spelling                                   Methode: Lijn 3 

 
In groep 3 beginnen we met het inprenten van woorden met behulp van de 
hakstroken. Dit bestaat uit: Woorden hakken, opschrijven en nakijken. De 

kinderen hebben hiervoor een speciaal spellingschrift. 
 

 

 
 
Schrijven                                   Methode: Pennenstreken 

 
In groep 3 besteden we aandacht aan de volgende onderdelen: 

 Schrijven met goede schrijfhouding, papierligging en potloodhantering. 
 Bevorderen van arm-, hand- en vingermotoriek, oog-handcoördinatie. 

 Aanleren en inoefenen schrijfpatronen. 



 Aanleren en inoefenen letters, cijfers en leestekens. 

 Aanleren en inoefenen van verbonden schrift. 
 Leren schrijven op en tussen liniatuur.  

 
 
Wereld Oriëntatie                                   Methode: Wijzer! 

 

In de methode wijzer worden de zaakvakken geïntegreerd aangeboden. De 
kinderen maken kennis met diverse natuur- en techniekonderwerpen. Ze worden 
enthousiast gemaakt voor de levende en niet-levende natuur. Daarnaast is er 

aandacht voor aspecten op het gebied van ruimtelijke ordening en tijdsbesef. Dit 
allemaal vanuit de eigen belevingswereld. 

 
De volgende thema’s zullen aanbod komen;  

 Hier ben ik thuis.  

 Voel je fit.  
 Aan het werk.  

 Verder kijken. 
 Lekkere hapjes. 
 Ruimte moet je delen. 

 
 

Kunst & Cultuur                                   Methode: Moet je doen! 

 

Onder kunst en cultuur vallen handvaardigheid, muziek, tekenen en drama. 
Deze vakgebieden worden per module aangeboden volgens de methode ‘moet je 
doen’. Zo werken we gedurende een periode van 10 weken aan dezelfde 

module. Vervolgens komt er een ander vakgebied aan de orde.  
 

Daarnaast nemen we deel aan het Kunstmenu, waarin de kinderen 2 keer per 
jaar een tentoonstelling, film, toneelstuk of dansvoorstelling bezoeken.  
 

123-zing 
De 123ZING Muziekmethode is een digitale en flexibele manier van lesgeven in 

muziek voor groep 1 t/m 8. Leren over muziek door te doen! De methode biedt 
houvast door het volgen van een doorlopende leerlijn en biedt daarnaast de 

vrijheid om het hele jaar door thema- en vakgerichte liedjes en muzikale 
activiteiten in te zetten. De methode heeft het hele jaar door nieuwe, eigentijdse 
liedjes. Daarnaast zijn er ook liedjes bij rekenen, taal en andere leergebieden. Er 

zijn online zanglessen voor de hele klas en bij diverse liedjes zijn ook 
bijpassende bodypercussie- en dansinstructie en instrumentale partituren.  

 
Deze methode wordt vanaf dit schooljaar nieuw ingevoerd. Binnenkort volgen de 
leerkrachten een workshop waarna de methode in stapjes zal worden ingevoerd. 

 

 



 

Bewegingsonderwijs                                    

 

Twee keer per week hebben de kinderen gymnastiekles in de gymzaal. 
De spelles wordt door de groepsleerkracht gegeven, de toestelles wordt 

verzorgd door de vakleerkracht. Wij gymmen in gymkleding en sportschoenen. 
Na het gymmen, wassen de kinderen hun voeten. Hiervoor moeten de kinderen 

zelf een handdoek meenemen. 
 
 

 
Catechese                                   Methode: Trefwoord 

 
Iedere dag besteden we ongeveer vijftien minuten 

aan de methode “Trefwoord”. In verhalen, 
gedichten en gesprekjes komen verschillende thema’s 
aan bod die de kinderen helpen bewust te worden wie 

zij zijn en waar ze voor staan.  
 

 
 
  


