
Welkom in groep 3



Even voorstellen dmv foto's: Doete Samplonius-Gerbrandy
werkdagen:
maandag, dinsdag en woensdag

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag



Even voorstellen:

Mijn naam is Jeltje Boersma.

Op maandag en dinsdag werk ik in groep 4.

Op donderdag en vrijdag werk ik in groep 3.

Onderwijsassistenten:

Angela Blaauw en Janny Nauta

komen gedurende de week op verschillende momenten 
ondersteuning bieden bij groep 3.



Dagindeling
Kring
Kind op Maandag
Taal/lezen
Pauze
Taal/lezen/spelling
Rekenen
Lunch
Schrijven
Overig



Hoe leren we lezen?
Klik op onderstaande link.
https://documentatie.zwijsen.nl/veiliglerenlezen_kim/Digiregie/Ouders/presentatie_VLL_ouders.pptx

https://documentatie.zwijsen.nl/veiliglerenlezen_kim/Digiregie/Ouders/presentatie_VLL_ouders.pptx


Didactiek Voelen

Kijken & schrijven

Luisteren

Ordenen

https://www.youtube.com/watch?v=B5rh144cPMA


Rekenen:
Pluspunt 4.0

Sinds dit nieuwe schooljaar hebben we een nieuwe 

rekenmethode, genaamd pluspunt 4.0. Het biedt vele 

mooie aanvullingen en verbeterpunten voor het 

rekenonderwijs.



Pluspunt werkt met 1 doel per les en 2 doelen in de week. Kinderen 

krijgen op deze manier meer ruimte en tijd om de doelen zich eigen 
te maken.

Daarnaast zijn er parkeerweken waarmee we het hele jaar kunnen 
invullen en het leerprogramma nog meer op maat kunnen maken. 

Bijvoorbeeld wanneer een leerling uitvalt op bepaalde doelen is er 

ruimte om extra instructie te geven. Of juist uitdaging te bieden. 

Hiervoor zijn de rekenlabs.

Hieronder een filmpje:

https://youtu.be/AUAlFV0UmJ0

https://youtu.be/AUAlFV0UmJ0


Thuis oefenen?

Dit kan door samen rekenspellen te doen, 
puzzeltjes op te lossen en spelenderwijs te 
rekenen tijdens huishoudelijke activiteiten of 
het buitenspelen. Ook zijn er op internet 
verschillende websites te vinden waar je, 
klokken domino, bingo, spelen om de tafels te 
oefenen .



• Onze school werkt met de 
Kanjertraining, deze lesmethode kent 
een aantal sociale waarden die via 
een verhaallijn worden uitgediept.
De Kanjerregels op een rij:

• We vertrouwen elkaar

• We helpen elkaar

• Niemand speelt de baas / We werken 
samen

• Niemand lacht uit / We hebben 
plezier

• Niemand blijft zielig / We doen mee



• Het mooie van de Kanjertraining is, dat iedereen in de 
school weet om welke regels het gaat. In de methode 
volgen we een hoofdpersoon die in verschillende 
situaties mensen tegenkomt met een bepaalde kleur pet 
op. Deze kleuren petten zeggen weer iets over de 
manier waarop iemand wat doet. Via een duidelijk 
verhaallijn, opdrachten en samenwerkingspellen leren 
wij kinderen dat iedereen zichzelf mag zijn, maar de 
Kanjerafspraken daarin voorop staan.





• Voor extra informatie over kanjertraining kunt u het 
filmpje bekijken op de volgende website. Dit maakt 
het verhaal wat duidelijker.

• https://www.bsdynamiek.nl/onderwijs/kanjerschool

https://www.bsdynamiek.nl/onderwijs/kanjerschool


Adoptiekinderen

Red een kind
Iedere maandag mogen 

de kinderen geld 

meenemen voor de 

zending. Wij sparen voor 
Frank en Sagarika.



Kind op maandag

Onze godsdienst methode is kind op Maandag.

Op school leren kinderen niet alleen taal en 

rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze 

vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en 

waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag 
kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, 

vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.

Kind op Maandag is een methode voor 

uitnodigend godsdienstonderwijs in het 

basisonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal 
staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat 

ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen 

kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel 

en hen uitdagen om te ontdekken wat deze 
verhalen hen zelf te zeggen hebben.



Overige vakken

• Schrijven; Pennenstreken

• Sociaal emotionele ontwikkeling (Kanjertraining)

• Fries/Engels

• Muziekonderwijs – 123ZING

• Crea

• Gymnastiek [maandag en vrijdag]

• Staal-spelling (tweede helft van het jaar)

• Blink (tweede helft van het jaar)



Tot slot

Het was misschien veel lezen (anders vertellen wij het natuurlijk allemaal) 
Misschien minder gezellig, maar we hopen toch dat uw een beeld heeft 
gekregen van wat we zoal in groep 3 doen!

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag tijdens de 10-
minuten gesprekken.

Hartelijke groet,

Doete en Jeltje


