Welkom iedereen!
Groep 3

Wie ben ik?

• Juf Evy
• 39 jaar
• Woonplaats: Waasmunster
• Dochter Amelie
• Lange wandelingen en gezellig
vertoeven aan zee
• Lopen, fietsen in eigen streek

Weekoverzicht
maandag

dinsdag

woensdag

8.25

Godsdienst
(juf Lieve)

8.50

Godsdienst
(juf Lieve)

Kring
Godsdienst
(juf Evy)
Godsdienst
(juf Evy)

9.15
9.40
10.05
10.25

Taal spelling
Taal spelling
Speeltijd
Rekenen

Taal
Taal
Speeltijd
Rekenen

Rekenen
Rekenen
Speeltijd
Taal

10.50

Rekenen

Rekenen

Taal

11.15

Rekenen klokjes
(Juf Ine
ondersteunt)

Rekenen

Schrift

11.40

Rekenen klokjes
(Juf Ine
ondersteunt)

Contractwerk:

12.05

Middag

Middag

13.30

14.20
14.40

Contract verdelen
en ophalen
Contract verdelen
en ophalen
Speeltijd
W.O. Project

Bewegingsopvoeding
(meester Jasper)
Bewegingsopvoeding
(meester Jasper)
Speeltijd
W.O. Project

15.05

W.O. Project

15.30

Naar huis/opvang

13.55

donderdag

vrijdag

Taal: technisch

Godsdienst
(juf Lieve)

Kring
Taal: spelling: dictee

Kring

Godsdienst
(juf Lieve)
Taal
Taal
Speeltijd
Bewegingsopvoeding
(meester Jasper)
Bewegingsopvoeding
(meester Jasper)
Rekenen
(juf Ine
ondersteunt)

Rekenen

lezen in
niveaugroep

Rekenen
Rekenen
Speeltijd
Taal
Taal

Zwemmen
G 1-3-5
Zwemmen

Taal

Zwemmen

Rekenen
(juf Ine
ondersteunt)

Taal

Zwemmen

Middag

Middag

WO Project

hoekenwerk Muzo:

WO Project

hoekenwerk Muzo: beeld,

Speeltijd
WO allerlei

Speeltijd
hoekenwerk Muzo muzisch

W.O. Project

WO allerlei

hoekenwerk Muzo

Naar huis/opvang

Naar huis/ opvang

Zelfstandig contract

Muzo/Taal:

muzisch
taalgebruik, voorlezen en
leesbevordering

Naar huis/
opvang

verkeer, actua

leren leren, soc.
vaardigheden

G 3-4

taal, rekenen, …

project,verkeer,
actua,

G 3-4-5-6

drama, muziek,

taalgebruik,

bewegingsexpressie

Naar huis/opvang

De derdeklasser
Op de leeftijd van 8 jaar voelen kinderen zich groot maar zijn ook nog klein, bovendien
zijn er vele verschillen in interesses en rijpheid:

• In de eerste graad werken de meeste leerlingen voor de beoordeling van juf/meester
of ouders. Dit is doorslaggevend. Nu worden ze kritischer tegenover zichzelf,
anderen, kledij, resultaten. Hun wereld en blik hierop wordt ruimer. Kinderen gaan
meer en meer beseffen dat het leuk en interessant is om te leren, voor zichzelf!
• Leerlingen kiezen soms in functie van elkaars kwaliteiten (zelfs ten koste van de
vriendschap…) bv: die kan goed...
• Ouders, durf uw zoon of dochter loslaten… ( durf ze kleine verantwoordelijkheid
geven, zelf in agenda laten kijken wat ze moeten doen, zelf agenda laten brengen)
• Begeleiden is niet hetzelfde als voorkauwen, ze mogen zelf nadenken
(bv: huiswerk of zwemtas klaarmaken)

• Aandacht voor de Sint ( + het Sintgeheim helpen bewaren)

Enkele accenten
• Het derde leerjaar is een startklas van de 2e graad: technieken worden
aangeleerd op verschillende manieren (materiaal, schematisch,
rekenstappen noteren)

• Voor rekenen en taal zijn er niveaugroepen zodat het leertraject van uw
kind goed aansluit bij hun mogelijkheden bv. voor rekenen aansluiten bij
het tweede leerjaar (Dit steeds in overleg met de ouders)
• Tempo: taken kunnen afwerken binnen een bepaalde tijd, daarom werken
we vooral met lestijden van 50 minuten
• Geheugentraining gaan we optimaal opbouwen (herhalen, inslijpen en
herhalen,…) met bijzondere aandacht voor de tafels (ook grotere tafels
zoals bv. 80x7

Lessen
• Godsdienst
• Rekenen
• Taal
• Spelling
• Schrift
• Wero
• Muzo
• Turnen & zwemmen

Godsdienst
• Er worden per week 3 lesuren godsdienst gegeven
waarvan 2 door juf Lieve en 1 door juf Evy.
• Bij de start van de dag wordt er gegooid met de
dobbelsteen voor de keuze van een gebed of
bezinningstekstje.

Rekenen

• Nieuwe Talrijk: 3 soorten oefeningen : zonnetjes (basis), maantjes (ook basis,
maar extra oefenkans of als huiswerk), sterretjes is uitbreiding en geen
basisleerstof meer. Geen nood als niet alles ingevuld is dus.
Af en toe komt hierin een kleine toets als dagelijks werk (als opvolging).
• ZORG: Juf Ine komt 2 uren voor rekenen in groep 3 (maandag en donderdag)

• Herhalen maal- en deeltafels
• Inzicht in getallenstructuur krijgen + hoofdrekenen tot 1000
• Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
-> tafels + automatisatie tot 1000 = belangrijk! bv 8x70
• Breukvragen + breuk nemen van een getal
• Meten en metend rekenen: soms zien we hier inzichtelijke problemen,
dit moet echter soms rijpen en kunnen we niet forceren:
lengtematen tot op 1 cm nauwkeurig,
inhoudsmaten tot op 1 cl nauwkeurig,
gewichtsmaten tot op 1 gram nauwkeurig
• Kloklezen: wekelijkse extra inoefening

Taal

• Tijd voor Taal – accent:
Lees- en werkboek, spellingsschrift, stappenblok, schrift voor dictee
en kopiëren woordpakket, bestekmapje voor alle woordpakketten in
de agendamap.
• Taalbeschouwing: soorten zinnen (informatief, uitroepende en bevelzinnen),
lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden,
-> herkennen, rubriceren en zelf bedenken.
• Begrijpend lezen is zeer belangrijk (niet meer louter
technisch lezen). Maar ook weten wat je leest en informatie leren
halen uit teksten. We werken hiervoor in stappen en aan de hand
van vragen.
• Luisteren: opdrachten uitvoeren, ook dagelijks in de klas. Vragen beantwoorden over
luisterfragmenten, naar elkaar leren luisteren.
• Spreken: korte spreekoefeningen, kringgesprekken, kleine spreekbeurten.. Belangrijk is om
vooraan te durven staan en er plezier in te beleven…
• Schrijven: allerlei schrijfopdrachten: bv opsporingsbericht, recept, uitnodiging,…
Hierbij is lezen heel belangrijk voor een grote woordenschat!
• Evaluatie via toetsen

Lezen

• Avi 5 (nu M5) is normaal de start in het derde leerjaar.
(geen probleem indien dit nog niet bereikt is, blijven oefenen en
stimuleren) Streefdoel op het einde van het derde leerjaar is avi 8.
• Niveaulezen (elke woensdagochtend)
• Vlot lezen is een pluspunt voor alle vakken.

Spelling

• Tijd voor spelling – accent
• Wekelijks een nieuw woordpakket
• Woordpakket inoefenen (2 maal overschrijven)
• Stappenblok
→ extra inoefening als huiswerk
• Wekelijks dictee op vrijdag

Schrift

• Alle letters en hoofdletters die we in groep 2 geleerd
hebben, herhalen we in groep 3.
• Belangrijk is dat we nauwkeurig en traag aan de slag gaan,
hierbij helpen de voorgedrukte lijntjes ons heel goed.

Wero

• Aansluitend bij de leefwereld van de kinderen
• Nauw samenwerken met groep 4, tweejaarlijkse thema’s
• Op maandag, dinsdag en donderdag bekijken we Karrewiet
en leren hierbij goede vragen stellen aan onze medeleerlingen
• In de schooltuin werken
• Jaarthema : St@pp in het groen!
• Natuurateliers, talentenateliers en veggiedagen

Muzo

• Muzisch taalgebruik 
• Expressie 
• Beeld 
• Drama 
• Muziek 
• In 4 klasdoorbrekende groepen (groep 3-4-5-6)
• Elke maand rond een ander thema

Turnen & Zwemmen

• Dinsdag en donderdag turnen bij meester Jasper
• Eigen turnzak mag, maar is niet verplicht
• Graag alles naamtekenen!
• Laatste dinsdag van de maand : sporthal met de fiets!
• Tweewekelijks zwemmen op vrijdagvoormiddag in niveaugroepen vanaf
januari voor groep 3
• Zwembad in Hulst
→ Badmuts verplicht

Huiswerk

• Net zoals in groep 2 wordt het contract voor rekenen en taal meegegeven op maandag. De
week erna wordt alles opgehaald, dus ook op maandag.

• Maximum 30 à 45 minuten per dag (mocht dit langer zijn, dan graag noteren op het blaadje)
• Huiswerk via contract betekent zelf inplannen en klassikale verbetering of zelfcorrectie in
de klas op maandag.
• Rekenen: rekenblaadjes en voorbereiden toetsen (onthoudblaadjes)
• Taal: woordpakket, stappenblok en soms voorbereiding van sommige taaltoetsen.

• Bingel: oefensite, (paswoord + login volgt begin schooljaar, zie etiket op eerste blad agenda)
• Geen huiswerk in het weekend, tenzij leerblaadjes.
• Lessen: WO en godsdienst samenvatting leren. Deze worden minstens 1 week vooraf
meegegeven.

Toetsen
• Minstens 1 week op voorhand aangekondigd
• Kan ook eens onverwachts
• Toetsvoorbereidingen kan ook via bingel
• Toetsen worden regelmatig meegegeven om te
handtekenen
• Puntenrapport
• TIP : Op tijd gaan slapen is niet meer in de klas
zitten gapen. Nu ben ik beter bij de les en heb ik
minder stress !

Klasregels
• Eerlijkheid duurt het langst !
• Niemand wordt uitgesloten.
• Is er een probleem, dan proberen we samen tot een oplossing te komen.
• Ongewenst gedrag wordt besproken met de ouders
• Samenwerken
• Niet naar toilet tijdens instructiemomenten
• Agenda wordt wekelijks gehandtekend door de ouders

Klaswerking
• Dinsdag, woensdag & vrijdag = kring
• Woensdag = fruitdag
• Graag alle fruitdoosjes en drinkflessen naamtekenen!
• Verjaardag : geen snoep & cadeautjes
• Twee uren per week werken we in de buitenklas/schooltuin.

Communicatie
• Mijn e-mailadres: juf.evy@deritsheuvel.be

Samen op st@pp!

