
 

Groep 3: 
Onderwijsinhoudelijk: 

Op de Amalia-Astro school gebruiken we verschillende methodes, in groep 3 zijn dit de 
volgende: Veilig Leren Lezen, Getal en Ruimte, Pennenstreken, Trefwoord, Kwink. 
Het leren lezen staat aan het begin van groep 3 centraal. 

Allereerst leren we de kinderen klassikaal een aantal basisbegrippen: 

• Hoe werk ik in een schrift? (werkaanpak) 
• Waar vind ik alle materialen? (zelfstandigheid) 
• Hoe werkt het planbord? (zelfstandigheid) 

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan starten we na een korte instructie het 
spelend leren circuit, waarin de kinderen zelfstandig werken, samenwerken en werken 
o.l.v de leerkracht. 

De kinderen leren blokschrift schrijven met hulp van de methode Pennenstreken. 

Voor het rekenen volgen we de methode Getal en Ruimte. Naast het gebruik van 
de werkboeken bieden we veel rekenonderdelen spelenderwijs aan. 

Werkvormen die we hanteren om de betrokkenheid van alle leerlingen te bevorderen: 

• Het wisbordje 
• Coöperatieve werkvormen (leren samen werken en samen leren) 
• Teach like a champion (verschillende werkvormen om leerling actief bij de les 

te betrekken en te houden) 
• Beurtstokjes 

De methode Trefwoord is onze methode voor levensbeschouwelijke opvoeding. 
Bijbelverhalen komen aantal keer per week aan bod, hierbij proberen we een link te leggen 
naar het dagelijks leven, we zingen en praten in de kring. 

Groep 3 en 4 heeft eens per 14 dagen een weekopening. In de weekopening wordt het 
thema van Trefwoord uitgelegd , we zingen samen en delen onze belevenissen en vieren 
met elkaar de verjaardagen en diploma’s van de afgelopen weken. 

Kwink is de methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Tweewekelijks wordt er 
schoolbreed thema behandeld. ‘Kwink van de week’ staat centraal en met behulp van 
lessen, spelletjes en kringgesprekken gaan de kinderen met het onderwerp aan de slag. 



Na iedere leeskern worden de kinderen getoetst op letterkennis en woordkennis. 

In januari en juni worden er een aantal CITO toetsen afgenomen (spelling, rekenen, 
woordenschat, leesvaardigheid d.m.v DMT: woord lezen en AVI: tekst lezen). 

Twee keer in de week gymmen we in de gymzaal.  

Organisatie: 

Er staan twee leerkrachten voor de groep, die een dagdeel met elkaar overlappen. Dat 
geeft tijd voor remedial teaching en tijd voor werken met kinderen die extra uitdaging nodig 
hebben bovenop de gewone leerstof. 

We werken in groep 3 met tafelbazen en klassendienst. De kinderen die 
tafelbaas/klassendienst zijn, delen schriften uit en helpen na schooltijd soms nog even met 
opruimen. Het neemt ongeveer vijf minuten in beslag en elke week zijn andere kinderen 
aan de beurt. 

We zijn blij met de klassenouder, die voor ons en u klaarstaat om allerlei zaken voor de 
klas te regelen als het gaat om feestjes en uitjes.  

Communicatie: 

De nieuwe folder wordt aan het begin van het jaar aan alle oudste kinderen meegegeven. 
Verder kunt u informatie vinden op de website en in de nieuwsbrieven. Gedurende het jaar 
zullen we u op de hoogte houden d.m.v. een mail of via parro. 
 


