
 

Groepsinformatie groep 3 

Lijn 3 

In groep 3 zijn we gestart met een nieuwe aanvankelijk leesmethode. Lijn 3 is een complete taal-

leesmethode. In Lijn 3 staat de letter centraal, leren kinderen samen lezen, is de instructie op drie 

niveaus, is er expliciete aandacht voor spelling en woordenschat, is wereld oriënterend en zijn er extra 

opdrachten en extra lessen. 

Met Lijn 3 maken de kinderen van groep 3 een jaar lang een bijzondere busreis door Leesstad, 

bestuurd door een vrolijke chauffeur Ben Bus. De bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de 

kinderen van plek naar plek. De bus stopt bij 12 haltes (12 wereld oriënterende thema`s) waar de 

kinderen van alles ontdekken en leren over het thema. De reis van Lijn 3 is een rode draad door de 

methode. Alle kinderen leren lezen uit hetzelfde leesboek met een unieke dubbele leeslijn: op elke 

bladzijde staan teksten voor de hele groep, met daarbij teksten op een hoger niveau, voor goede 

lezers. Lijn 3 differentieert met instructie op 3 niveaus. Ook de goede lezers krijgen instructie. 

Aanvankelijk lezen en spellen zijn zeer nauw met elkaar verbonden, maar vergen een verschillende 

aanpak. Vandaar dat Lijn 3 de kinderen met aparte spellinglessen goed voorbereidt op het 

spellingonderwijs in groep 4. Ook woordenschat is een belangrijk onderdeel in Lijn 3  en biedt 

kinderen in aparte woordenschatlessen nieuwe woorden aan binnen de context van het thema. Lijn 3 

biedt ook aandacht aan leesbevordering, zodat iedereen met plezier leert en blijft lezen. Ook heeft 

ieder kind een toetsboek en wordt er na ieder thema getoetst. Er is ook een apart ***toetsboek voor 

de kinderen die al goed lezen.  

Klinkers  

Klinkers is de bijpassende schrijfmethode bij Lijn 3. De methodes hanteren dezelfde lettervolgorde en 

hebben dezelfde thema`s. De kinderen leren meteen schrijven in verbonden schrift. Er is ook veel 

aandacht voor motoriek, schrijfhouding en pengreep.                                                                                                        

Wereld in getallen 

We werken in de groepen 3 t/m 7 met de nieuwe versie van de rekenmethode de Wereld in getallen. 

De methode bestaat uit 9 blokken van 4 weken. Iedere week staan er 2 doelen centraal en op de 

vijfde dag vindt er altijd een test-je plaats. De derde week wordt er gewerkt met projectlessen o.a. 

meten/meetkunde. In de vierde week wordt er getoetst en daarna herhalingsstof of verrijkingsstof 

aangeboden. De kinderen werken dan op verschillende niveaus met taken. Ook wordt er digitaal 

geoefend met rekenopdrachten.  

 

 

 

 



 

Zelfstandig werken 

In groep 3 werken we tijdens het zelfstandig werken met een blokje en een rode cirkel op het bord.  

Het blokje heeft drie kleuren groen, oranje en rood. Rood betekent: ik heb een vraag. Oranje 

betekent: ik wil niet gestoord worden en ik stoor niemand anders. Groen betekent: ik ben klaar met 

mijn opgegeven opdrachten en ga aan mijn extra werk, je mag mij storen om je te helpen. De 

kinderen zijn niet altijd vrij in het kiezen van de kleur van het blokje. De leerkracht kan ook aangeven 

dat hij/zij wil dat alle kinderen het blokje bijv. op oranje zetten en niet op groen. 

De rode cirkel op het bord geeft aan bij de kinderen dat de leerkracht even geen tijd heeft om een 

hulpronde te lopen omdat er aan de instructietafel extra instructie gegeven wordt. De kinderen mogen 

dan ook even niet storen. De cirkel geeft de uitgestelde aandacht aan. Na iedere instructie gaan de 

kinderen zelfstandig aan het werk. 

Engels 

Engels wordt twee keer per week gegeven door de eigen leerkracht. In groep 3 wordt er uit de 

methode Groove me gewerkt op het digibord. Naast deze methode worden er prentenboeken 

voorgelezen, versjes aangeleerd en liedjes gezongen. Op de andere dagen wordt er door de 

leerkracht herhaald, wat er is aangeleerd.  

Gym 

Gym wordt door een vakleerkracht gegeven. Op de Jules Verne hebben we gym op dinsdag en 

donderdag. Het is belangrijk dat de kinderen gymschoenen hebben met een harde zool, dit om 

uitglijden te voorkomen. Na de gym wassen we ons, daarom is het ook belangrijk dat de kinderen een 

handdoek en eventueel een washand mee nemen. 

Toetsen 

Buiten de taaltoetsen die na ieder thema worden afgenomen en de rekentoetsen die na ieder blok 

worden afgenomen zijn er ook de IEP toetsen. In januari/ februari en in mei/ juni zullen de IEP 

toetsen van rekenen, spelling en technisch lezen worden afgenomen. Na de toetsen wordt duidelijk of 

een kind extra instructie of extra uitdaging nodig heeft. Dit zal in de 10 minuten gesprekken 

besproken worden. 

Als er extra begeleiding nodig is worden de leerkrachten ondersteund door onze onderwijsassistenten 

Isa, Ellen en door onze intern begeleider Gonneke de Roode.  

Cultuur 

In de klassen wordt naast de knutsellessen en muzieklessen ook een aantal keer een 

handvaardigheidscircuit gedaan. Dit handvaardigheidscircuit is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. 

De kinderen worden verdeeld over de klassen en komen in een periode van een paar weken met 

andere materialen en technieken in aanraking, beeldende vorming of muziek. Ook hebben we een 

paar keer per jaar een cultureel uitstapje. 

 



 

The leader in Me 

In dit concept werken het schoolteam, de kinderen en ouders samen om de leerlingen tools mee te 

geven voor een goede toekomst, waarbij de leerlingen leren communiceren, samenwerken, 

ondernemen en zelf keuzes maken. Kinderen komen met plezier naar school en worden voorbereid 

naar een passende vervolgopleiding.        

Eten en drinken 

Na de pauze wordt er om 10:30 uur fruit gegeten en iets gedronken. Het fruit en drinken wordt in het 

karretje gedaan dat naast de deur van de klas staat. 

Lunchen 

De tasjes met het eten en drinken voor tussen de middag blijven op de plank boven de kapstokken 

staan, de kinderen pakken die zelf nadat we eerst buiten hebben gespeeld. Voor het eten worden 

uiteraard eerst de handen gewassen.  

Trakteren 

Wanneer uw kind jarig is vieren we dat in de ochtend in de klas. Geeft u wel even aan welke dag het 

gevierd gaat worden, als uw kind op een vrije dag jarig is. Om 12:00 uur mag uw kind met een 

vriendje of vriendinnetje de klassen rond, zodat de andere meesters en juffen uw kind ook kunnen 

feliciteren. 

Afwezigheid 

Mocht uw kind ziek zijn dan is het erg belangrijk om hem of haar voor schooltijd af te melden  op 

school.  Dit kan altijd op: 072 5628900 of via Social Schools. 

In geval van ziekte op school is het belangrijk dat de telefoon nummers op het 

bereikbaarheidsformulier kloppen. Wilt u veranderingen even doorgeven. 

In groep 3 wordt er iedere dag iets nieuws aangeleerd. Het is dus erg belangrijk dat de afspraken 

voor tandarts, dokter, etc. bij voorkeur na schooltijd worden gemaakt. 

Verlof 

De leerplichtambtenaar wordt steeds strenger, voor regels zie de schoolgids. Een verlofformulier kunt 

u bij de directie halen. 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt via Social Schools verzonden. Hierin vindt u de belangrijkste informatie voor de 

aankomende maand en een terugblik op alle gebeurtenissen in de klas. Het is belangrijk om deze  

goed te lezen. Op onze website kunt u foto’s en andere belangrijke informatie vinden. 

Daarnaast krijgt U groepsgerichte berichten via Social Schools. 

 


