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1. Inleiding   

Beste ouders/verzorgers van groep 3,  

  

Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 3 

aan bod komen dit schooljaar. Natuurlijk kan het zo zijn dat er na het lezen van dit 

informatieboekje vragen onbeantwoord blijven. Neem dan gerust contact op met ons via 

Social Schools of via de mail (mbiegel@scoh.nl).  

 

  

2. Groepsinformatie  

Samenstelling van de klas:  

Groep 3 telt 27 leerlingen 

Leerkrachten:  

- Juf Daisy: Woensdag  

- Juf Ella (onderwijsassistent in opleiding): dinsdag en donderdag 

- Juf Vanity (onderwijsassistent): vrijdag 

- Juf Marloes: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

  

Social Schools:  

Op onze school maken we gebruik van de communicatie 
app “Social Schools”. Via deze app kunnen leerkrachten 
foto’s en berichten plaatsen. De app biedt ook de mogelijkheid om persoonlijke berichten 
te sturen. Het plannen van oudergesprekken verloopt ook via Social Schools.   

  

Het dagprogramma voor de leerlingen:  

Op de wand is elke dag zichtbaar wat het programma van de dag is. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van dagritmekaarten met plaatjes en woorden. Aan het begin van het schooljaar 

start groep 3 in de kring. In de kring wordt er onder andere besproken wat er op het 

programma staat. In de loop van het jaar zullen de kinderen aan hun eigen tafel starten met 

zelf of in tweetallen lezen.   

  

Fruitdag:  

Vanaf dit schooljaar is de woensdag een fruitdag. Wij vragen u dan ook om elke woensdag te 

zorgen voor wat vruchten en die mee te geven aan uw kind voor in de kleine pauze. Zo leren 

onze leerlingen spelenderwijs op een gezonde manier hun tanden in iets lekkers te zetten.  

  

about:blank


3. Huiswerk  

In groep 3 wordt er geen huiswerk meegegeven. Wel worden er per kern van de methode 

Veilig Leren Lezen woordbladen mee naar huis gegeven. Met deze bladen kunt u samen met 

uw kind bekijken wat uw kind op school heeft geleerd. Kinderen vinden het vaak erg leuk om 

aan u te laten horen hoe goed zij al kunnen lezen. Het kan de leesontwikkeling van uw kind 

enorm stimuleren als u hier elke dag 10 minuten de tijd voor neemt.  

Voor rekenen kan uw kind het Semsomspel doen via basispoort. Voor lezen en taal kan uw 

kind het Zoemspel spelen via basispoort. U heeft hiervoor een inlogcode ontvangen.  

  

    

4. Leerstofaanbod  

 

Om de overgang van groep 1-2 naar groep 3 soepel te laten verlopen wordt er in groep 3 

nog veel gebruik gemaakt van leren door spelletjes te doen en te spelen. Hierbij heeft de 

leerkracht goed voor ogen wat de te behalen leerdoelen zijn.  

 

Rekenen  

Voor rekenen gebruiken we de methode Semsom.  Semsom houdt rekening met de 

behoeften van kinderen in groep 3. Zo behandelt Semsom de rekendoelen van groep 3 

middels een methode waarbinnen spelen en bewegen zijn geïntegreerd. Met het 

Semsomspel op de computer automatiseert uw kind stapsgewijs de rekenhandelingen die in 

groep 3 aangeleerd worden. Dit spel kan uw kind ook thuis spelen.  

Het leren rekenen met Semsom is opgebouwd rondom zes pijlers: 

1. Spelen: Semsom integreert doelgericht bewegen en spelen in iedere les en in de 
rekenhoek. 

2. Handelen: Semsom gebruikt het handelingsmodel om het rekenonderwijs 
nauwkeurig af te stemmen op het handelingsniveau van de leerlingen. 

3. Denken: Semsom stelt vragen die álle leerlingen tot nadenken uitnodigen en 
waarover alle leerlingen kúnnen nadenken. 

4. Instructie: Semsom laat leerkrachten een rolmodel zijn bij informeel leren en zorgt 
dat de formele instructie kort en interactief is. 

5. Oefenen en automatiseren: Met Semsom oefenen leerlingen doelgericht en 
gevarieerd en automatiseren zij op het juiste niveau. 

6. Samenwerken: Semsom laat leerlingen samenwerken, daar waar het kan en 
leerzaam is. 

 

Voor meer informatie over deze methode kunt u kijken op www.zwijsen.nl/semsom.  

 

about:blank


 

 

 

Technisch lezen, spelling en taal  

Voor leren lezen, spelling en taal maken we gebruik van de methode Veilig leren lezen.    

Dit is een methode waarbinnen leren lezen, spellen en het aanleren van 

nieuwe woorden geïntegreerd zijn.  

Via deze link komt u meer te weten over hoe deze methode uw kind leert lezen: 

https://www.youtube.com/watch?v=67O6kW2Z7QE 

 

Schrijven  

Groep 3 heeft 4 keer per week een schrijfles. Daarvoor maken we gebruik van de methode 

Pennenstreken, van stoplichtletters en van materiaal waarmee kinderen hun fijne motoriek 

kunnen verbeteren; zoals klei. De kinderen leren dit jaar van alle letters de juiste manier van 

schrijven. De kinderen schrijven met een grijs potlood.  

  

Sociaal emotioneel leren (SEL)  

We werken met de digitale methode KWINK. De lessen zijn gericht 

op het aanleren van sociale-emotionele vaardigheden.   

 

  

  

Thematisch werken met Jeelo  

Elk jaar worden er 6 projecten van Jeelo schoolbreed aangeboden. De kinderen 

uit groep 3 hebben 4 keer per week een uur Jeelotijd. Tijdens deze lessen 

mogen de kinderen uit verschillende activiteiten kiezen. Zo is er elk project een 

themahoek zoals een kapsalon, een supermarkt of een dokterspraktijk in de 

klas. Deze hoek wordt met de leerlingen samen ingericht. Daarnaast kunnen de 

kinderen creatieve activiteiten en activiteiten waarbij zij iets moeten onderzoeken doen. 

Geregeld is er een gastles of wordt er een uitstapje gemaakt passend bij het huidige 

Jeeloproject. Op deze manier krijgt het Jeeloproject nog meer betekenis voor de kinderen.   

   

Gym  

De gymlessen vinden plaats op:  

• maandagochtend 

• dinsdagochtend (tot de maand februari) 

• donderdagmiddag.   

about:blank


Voor de gymles is het belangrijk dat een leerling passende schoenen en gymkleding zonder 

knopen en ritsen bij zich heeft. De kinderen kunnen een fles water meenemen voor tijdens 

de gymles.     

 

5. IEP Leerlingvolgsysteem  

Inzicht Eigen Profiel (IEP)  

Naast de methode gebonden toetsen van Veilig Leren Lezen en van 

SemSom worden onze leerlingen ook getoetst d.m.v. toetsen uit het 

leerlingvolgsysteem. Vanaf dit jaar gebruiken we de IEP toets, in plaats de 

bekende Cito.   

Het IEP Leerlingvolgsysteem werkt volgens het hoofd- hart- handenprincipe. Dat betekent 

dat de toetsen gericht zijn op de verschillende vaardigheden van uw kind. Zo worden niet 

alleen maar de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart gebracht maar ook de leeraanpak, 

de sociale vaardigheden en het creatief vermogen (hart en handen) van uw kind. Deze 

elementen zorgen voor een compleet beeld van de ontwikkeling van het kind.   

6. Overige informatie  

 

Verjaardagen  

Wanneer uw kind jarig is wordt dat natuurlijk ook gevierd in de 

klas. Trakteren mag, mits het beperkt is in de hoeveelheid en het 

liefst iets gezonds. Zakken met meerdere snoepjes, chips en 

zoetigheden is niet gewenst. Het is fijn als u even van tevoren 

contact opneemt om af te spreken op welke dag de verjaardag 

gevierd gaat worden.  

  

 Wij hebben zin in een leerzaam en gezellig schooljaar!  

 

Met vriendelijke groeten,  

Juf Daisy, juf Vanity, juf Ella en juf Marloes  


