
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de kleuters naar groep drie is een grote overgang voor een kind. Hij/zij gaat namelijk leren lezen, 
schrijven en rekenen. Een jaar waarin een kind grote stappen gaat maken, bijzonder en leuk om mee te 
maken.  
 
Leren lezen 
In groep drie werken we voor taal/lezen met de methode Veilig 
Leren Lezen (kim-versie). De kinderen leren samen met ‘Zoem de 
bij’ alle klanken. De klanken worden onderverdeeld in families; 
korte klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers. 
Bij deze methode hoort ook een online oefenprogramma voor op 
school en voor thuis. Kinderen zijn hier erg enthousiast over. Zij 
kunnen punten verdienen en daarmee hun eigen boomhut 
inrichten.  
Op het moment dat alle letters aangeleerd zijn, vieren we met de 
hele klas een letterfeestje! Dit is wel een hoogtepunt van groep 
drie. 
 
Bewegend leren 
In groep drie wordt veel aandacht besteed aan bewegend leren. 
Op deze manier zijn de kinderen op een actieve manier bezig met de leerstof. Dit kan in de klas, maar 
gebeurt ook veel buiten op het schoolplein. Dit zorgt er ook voor dat kinderen niet te veel aan hun tafel 
moeten zitten en uit een boekje moeten werken. Op de site zijn enkele filmpjes te vinden van bewegend 
leren.  
 
Rekenen 
In groep drie wordt gewerkt met de methode Pluspunt4. De kinderen werken in een werkboekje en 
kunnen online de doelen herhalen. In de klas zijn Chromebooks beschikbaar waarop de kinderen kunnen 
werken. De kinderen oefenen onder andere met de getalrij tot 100, erbij en eraf sommen, klokkijken (hele 
en halve uren) etc. In groep drie wordt de basis gelegd voor de rest van de schooljaren. 
 



Schrijven 
In groep drie leren kinderen de schrijfletters schrijven. Halverwege het schooljaar 
leren zij de letters aan elkaar schrijven. De motoriek van de kinderen wordt goed 
in de gaten gehouden. Hierbij wordt gelet op de juiste schrijfhouding en 
pengreep. Bij opvallend heden is het mogelijk om onder schooltijd fysiotherapie 
te volgen. Dit gaat altijd in overleg. 
 
In groep drie wordt ook aandacht besteed aan Verkeer, Kanjertraining (sociaal-
emotioneel), Wereldoriëntatie, Begrijpend Luisteren en Lezen, Gym en Creatieve 
vakken (handvaardigheid, dans, drama, muziek).  
 
Een leuk jaar waarin uw kind bij binnenkomst waarschijnlijk een aantal letters kent, maar al heel snel korte 
woorden en zinnetjes kan lezen. Een jaar waarin uw hulp thuis ook belangrijk is. Veel samen lezen en 
oefenen is van belang.  
 
Als ouder wordt u op de hoogte gebracht van de doelen in een bepaalde periode door middel van een gele 
map. In de gele map zit een overzicht van de doelen voor lezen en rekenen, boekjes die uw kind heeft 
gemaakt, oefenbladen voor thuis en andere belangrijke zaken. Op deze manier blijft u op de hoogte van 
wat uw kind aangeboden krijgt en kunt u thuis extra oefenen. ‘Samen naar je beste ik’.  
 
 

 


