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Iedere morgen en aan het einde van de morgen- of middaglessen bidden we of 
zingen we een lied. 
Godsdienstlessen worden begeleid door “Trefwoord” van de NZV.  
Op maandagmorgen wordt het projectgeld ingezameld. 
 
 
Rekenen: Iedere dag wordt er gerekend.  We gebruiken de methode  
“Alles Telt”. 
Deze bestaat voor groep 3 uit 2 leerlingenboeken, 4 werkschriften  en een 
groepsmap met kopieerbladen. 
Er is één onderwerp per les, speciale aandacht voor zwakke rekenaars. 40 % van de 
tijd is voor instructie  60 % voor zelfstandig werken.  
Sommen tot 20, geldrekenen, klokkijken, meten en wegen komen aan de orde. 
Wilt u meer weten kijk dan op www.allestelt.nl. 
Er wordt veel aandacht besteed aan automatisering. Dit gebeurt schriftelijk, 
mondeling en met behulp van de computer. Computerprogramma‟s die wij gebruiken 
zijn Alles Telt, Hoofdwerk en Rekenen van Ambrasoft.  
Van het digibord wordt optimaal gebruik gemaakt. 
Kinderen die meer kunnen krijgen verdieping en verbreding. 
 
 
Nederlandse Taal (NT) 
Voor het aanvankelijk leesonderwijs maken we gebruik van de methode “Veilig Leren 
lezen”.  
Het verwerven van een goede letterkennis is een belangrijke doelstelling in het 
aanvankelijk leesonderwijs. De letters zijn verdeeld over 6 kernen. De volgende 
letters komen aan de orde: 
Start  : i-k-m-s 
Kern 1: p-aa-r-e-v 
Kern 2: n-t-ee-b-oo 
Kern 3: d-oe-z-ij-h 
Kern 4: w-o-a-u-j 
Kern 5: eu-ie-l-ou-uu 
Kern 6: g-au-ui-ei-f 
Alle letters worden aangeboden in een bepaald structureerwoord. Zo staat bij „ik‟ de 
letter i centraal en bij kim de „m‟. 
De letters worden niet uitgesproken zoals in het alfabet. De „i‟ klinkt dus niet als een 
„ie‟ maar als een „i‟ zoals uitgesproken in het woord „ik‟. 
De „b‟ van boom is geen „bee‟ maar klinkt als een „bu‟, de „m‟ is geen „em‟ maar klinkt 
als een „mmmm‟ zoals je deze letter zegt als je iets heel lekker vindt. Het woord 
boom klinkt als het in stukjes wordt gehakt dus als bu-oo-mmm.  
Hakken en plakken van woorden is iets wat we erg veel oefenen.  
Woorden worden zoemend, vloeiend aan elkaar  gelezen. 
 
 

http://www.allestelt.nl/


Bij de methode is erg veel materiaal. Tijdens de inloopkwartiertjes kunt u nader 
kennismaken met de materialen. Erg belangrijk is het klik-klak-boekje waardoor de 
kinderen zelf nieuwe woordjes ontdekken en leren. Belangrijk is ook de aandacht 
voor de lees-en schrijfrichting, altijd van links naar rechts. Ook hier wordt gebruik 
gemaakt van digitale instructie en inoefening. In de methode wordt tegelijkertijd 
aandacht besteed aan Spelling en Begrijpend lezen.  Kijkt u vooral regelmatig op de 
site van veilig leren lezen voor ouders. Bij elke nieuwe kern krijgt u een mail met info 
betreffende de nieuwe kern. 
 
 
Wereldverkenning (WV) Dit is veel geïntegreerd met andere vakken. 
Kring. Op maandag- en donderdagmorgen wordt aandacht besteed  
aan de belevenissen van de kinderen en/of actualiteiten van de dag.  
Verder dient de Tv-serie "Huisje, boompje, beestje" als kapstok voor de 
wereldverkenning. 
 
 
Verkeer (WV) We besteden aandacht aan het verkeer en de regels die vooral voor 
kinderen belangrijk zijn, maar hiervoor gebruiken we geen methode. 
 
 
Fries (FR) Dit wordt gegeven op donderdagmiddag.  Voor het ontwikkelen van de 
Friese taal worden er Friese liedjes gezongen en er wordt voorgelezen uit Friese 
prenten- en leesboeken. 
 
 
Schrijven (SC) doen we 3 keer per week. We gebruiken hiervoor de methode 
"Novoskript”. In deze methode wordt naast het schrijven van de letters veel 
aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling. 
 
 
Tekenen (EX) In de tekenles maken we gebruik van verschillende technieken en 
materialen. De opdrachten zullen vaak voortkomen uit waar we in de klas mee bezig 
zijn op dat moment. 
De ideeënboeken van de methode "Tekenvaardig" en “Tekenen. Dat moet je doen.,” 
worden als handleiding gehanteerd. 
Er wordt individueel gewerkt, maar ook in groepen. 
 
 
Muzikale Vorming (EX) De lessen bestaan uit het aanleren van versjes, het zingen 
van bekende liedjes en het gebruiken van eenvoudige muziekinstrumenten. Verder 
doen we nog aan ritme- en maatklappen en maken we bewegingen op muziek. 
Ideeën worden gehaald uit de methode "Muziek. Dat moet je doen” en  
“Idee in muziek”. 
Er wordt ook aandacht besteed aan drama en dans. 
 
 



Gymnastiek (EX) is op maandagmiddag en vrijdagmorgen. De lessen worden in de 
gymzaal gegeven en bij mooi weer gaan we naar het veld. 
Er wordt gebruik gemaakt van “Basislessen Bewegingsonderwijs”. 
 
 
Kanjertraining. De kinderen leren op een goede manier met elkaar omgaan met 
behulp van de kanjertraining. In de klas hangen de regels en de petjes die bij de 
kanjertraining horen. Dit jaar wordt het boek “Max en de vogel”. behandeld. 
Regelmatig komen de aspecten van de kanjerlessen aan de orde als dat nodig blijkt 
te zijn. 
 
 
Handvaardigheid (EX)  Er wordt gewerkt met allerlei materiaal en met 
verschillende technieken, individueel, in groepjes of klassikaal. Ideeën komen uit 
“Handvaardigheid. Dat moet je doen” en “Handvaardig”.  
 
 
MI  Dit schooljaar gaan we minimaal 1 keer bezig met een project in het kader van 
MI.  
 
 
Rapportage. De activiteiten van de dag worden vastgelegd in het logboek. 
Vorderingen worden genoteerd in de groepsmap Twee keer per jaar krijgen 
de kinderen een rapport. Volgens de toetskalender zullen er verschillende testen voor 
het leerlingvolgsysteem worden afgenomen gedurende het gehele jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


