
Welkom bij cluster 3



Wie werken er in dit cluster en met welke rol?



Stamgroepen: 
3a Henriëtte
3b Marja, 
Bapo-vervanging: 1 x per 2 wk Netty op do
Lienke lio-stage 1-2 dagen

Schakelgroep: 
3s Netty  (ma/ di / wo) en Annemarie (wo/ do/vr)

Verlengd dagarrangement: 
Lk plus ondersteunend Judith, José, Sylvia



Huisvesting

Uitleg over de lokalen en open ruimtes en hoe hierin gewerkt wordt.

Locatie Willem Pijperstraat 1



Hoe ziet een dag er uit?

Ochtend Kernvakken (inhoudelijke toelichting)
Middag Thematisch werken (lijn 3)

Optioneel:
Verlengd dagarrangement (lijn 3)
Naschoolse opvang



Taal, lezen, spelling, 
Lijn 3, thema 1: De nieuwe groep. 
Doelen

Leesrichting aanleren
Aanleren van de letters r, d, i, k, a, n, e 
en s
Klankzuivere woorden lezen mk, km en 
mkm
Herkennen van de leestekens . ? ! 
(hardop) lezen van korte zinnen met 
bekende woordstructuren
Mondelinge communicatie
Begrijpend luisteren

Activiteiten
Begrijpend luisteren
Taal/spelling
Woordenschat ontwikkelen
Werken met leesmateriaal
Verwerking in hoeken

Rekenen WIG, thema 1: De eerste 
schooldag, blok 1. 
Doelen:

Tellen van hoeveelheden t/m 10
Classificeren – sorteren op 
verschillende eigenschappen
Structureren – oefenen van 
getalbeelden
Koppelen van de getallen aan 
hoeveelheden
Meetkunde – voorwerpen naar 
verhouding bij elkaar zoeken
Meetkunde – lengte en meten met 
natuurlijke maten
Erbij- en erafsituaties, meer, minder en 
evenveel
Schrijven van de cijfers van 0 t/m 10

Activiteiten:
Rekenschrift 3A, blok 1
Pluswerkboek
Werken met hanteerbaar materiaal

Verwerking in hoeken

Themaboeken:
Schoolgeheimpje 
Kiki gaat naar school



Schrijven 
Pennenstreken
Doelen:

Het leren schrijven van de aangeboden 
letters
Het oefenen van de letters in een 
woord

Activiteiten:
Cijfers schrijven uit het cijferboek in de 
rekenles
Letters schrijven in het schrijfschrift 1A 
tijdens de schrijfmomenten, 
rekeninghoudend met de geleerde 
leesletters in die week
Verwerking in hoeken

Hoeken
Hoeken voor de kernvakken:

Leeshoek – prentenboeken, 
diverse themaboeken
Schrijf/stempelhoek – stempelen
Taalhoek – woordmeters maken
Computerhoek 
Rekenhoek – meten (projecttaken 
WIG)

Aanvullende hoeken voor het verlengde 
dagarrangement

Huishoek - het huis van Kiki
Bouwhoek – bouwmateriaal
Constructiehoek – meubeltjes 
maken etc.
Knutselhoek

Tekenhoek -
klasgenootjesboek/verjaardagskalender



Gouden weken
Als eerste een spel om elkaar te leren 
kennen in de nieuwe groep 3 en de nieuwe 
huisvesting.
Vragen: 
• Wie heeft er een broer/broertje?
• Wie heeft er een zus/zusje?
• Wie heeft er een huisdier?
• Wie zit er op een sport? Vertel aan elkaar 

welke.
• Wie heeft er een hobby? Vertel welke.
Laat de groep hierop reageren door 
verschillende bewegingen.

Als tweede spel: Neem iets van thuis mee, 
dat voor jou waardevol is  en vertel hierover 
aan elkaar.



Hoe ziet het contact met de 
leerkrachten er uit?

Rapportfolio: Doorlopend en bijhoudend.
Vaste mentor: Marja en Henriëtte.
Verwachtingen naar ouders: Het rapportfolio 
inzien.
Contactmomenten: 3x per schooljaar: 
november, februari en juni.



Eten op school

Hoe ziet dit er uit?  Pauze hap: di/wo/do fruit en drinken.
Van 12.30 tot 13.00: Lunchpauze.

Wat mogen kinderen meenemen:
Een gezonde lunch en drinken.


