
 
  
          

 

Informatie groep 3 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Door middel van dit informatieblad vertellen we u wat we allemaal in groep 3 doen, welke 
methodes we gebruiken, welke afspraken er zijn enz.  
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Juf Gwen en juf Maaike                               
Juf Kim en juf Lenie 
 
 

 
 
CBS Marimba is een "the leader in me school". Voor meer informatie verwijzen we u 
naar de website van de school.  www.marimba-vcpo.nl  
 

 
 



 

 

Methodes 
Godsdienst 
“Trefwoord” 
In alle groepen beginnen we elke ochtend met een gesprek. Er is dan aandacht voor persoonlijke 
verhalen van kinderen, maar vooral ook voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming.  
‘Trefwoord’ brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de 
belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en 
de wereld van de Bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen 
levenservaringen dragen ertoe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de Bijbel 
een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid.  
Gedurende een aantal weken staat er een thema centraal. Dit thema wordt uitgewerkt met 
alledaagse verhalen, Bijbelverhalen, liedjes en opdrachten in andere vormen: spel, materialen 
verzamelen, tekenen etc.  Het digibord biedt ondersteuning door middel van kalenderplaten, 
muziek en filmpjes. 
 
 

Rekenen 
Sinds afgelopen schooljaar werken wij met de nieuwe rekenmethode ‘Getal & Ruimte junior’. Deze 
methode werkt met een opbouw waarin per week aandacht is voor één rekenonderwerp. Er is 
veel aandacht voor oefening en de kinderen kunnen zich de vaardigheid in deze week echt eigen 
maken.  
Geten & Ruimte junior kiest voor maximale duidelijkheid: per rekenprobleem wordt één 
rekenstrategie aangeboden die altijd werkt. De rekenweken zien er altijd zo uit:  
Les 1: een les over getalstructuur en/of voorkennis ophalen.  
Les 2 en 3: er staat een nieuwe rekenstrategie centraal die de kinderen gaan inoefenen.  
Les 4: het toepassen van de rekenstrategie van de lessen ervoor in contexten.  
Les 5: algemene herhaling van alle voorgaande vaardigheden.  
 
In de toetsing wordt onderscheid gemaakt tussen kale rekenvaardigheden en de toepassing 
daarvan in contexten. Zo kan er gerichter hulp geboden worden als kinderen vastlopen.  
 
Naast het basismateriaal biedt Getal & Ruimte Junior apart materiaal aan voor zowel de zeer 
zwakke rekenaar, als voor de zeer sterke rekenaar. Getal & Ruimte Junior komt zo tegemoet aan 
de verschillen tussen alle kinderen.  
 
Getal & ruimte bereidt de kinderen voor op de 21e eeuw, door naast veel aandacht voor 
rekenvaardigheden, ook aandacht te hebben voor kritisch denken en probleemoplossend 
vermogen, samenwerken en communiceren, creativiteit en ict-geletterdheid. 
 
In groep 3 komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- Getalstructuur tot en met 100, optellen en aftrekken tot en met 30.  
- Centimeter, kilogram, liter, klokkijken met hele en halve uren, rekenen met hele euro’s, vlakke 
figuren.  
- Eenvoudige grafieken en patronen herkennen.  
 

 
 
 



 

 

Lezen 
Vanaf schooljaar 2019 - 2020 werken we op Marimba met de leesmethode 
Actief leren lezen. De methode werkt met vier onderdelen die hieronder beschreven staan. 
 
Technisch lezen 
Als kinderen leren lezen begint dit altijd met technisch lezen: ze ontdekken de letters en komen 
erachter hoe je ze kunt samenvoegen tot clusters, woorden en daarna ook zinnen. Bij Actief Leren 
Lezen wordt er iedere dag aandacht besteed aan technisch lezen.  In het begin van groep drie 
vinden er per dag 6 mini-lesjes van 10 minuten plaats. Op deze manier wordt er veel geoefend en 
herhaald.  
 
Spelling is een vaardigheid waarvoor in groep 3 een goede basis wordt gelegd. We gaan ervan uit 
dat leerlingen vooral leren spellen door het te oefenen. Dit gebeurt niet alleen tijdens de 
spellinglessen, maar op nog veel meer momenten gedurende de week. Op deze manier wordt ook 
bij de spelling een actieve houding aangeleerd. 
Na ongeveer vijf weken leesonderwijs wordt gestart met het spellen van woorden.  
Als hulp gebruiken we bij spelling het ”nadenkertje”. 
 

 
 
 
 
 

Begrijpend lezen 
Het belang van begrijpend lezen kan niet genoeg benadrukt worden. 
Lezen is niet leuk als je niet begrijpt wat je leest. 
Sterker nog, als je niet begrijpt wat je leest heeft lezen eigenlijk geen zin. 
Bij het behandelen van de teksten speelt de leerkracht een belangrijke rol. 
Hij of zij doet steeds voor (het zogenaamde modeling) hoe het begrijpen van de tekst gaat: Wat 
stel ik me bij deze zin voor? Snap ik alle woorden en begrijp ik wat de zin betekent? Wat zou er 
hierna gebeuren in het verhaal? 
Ook worden er door de leerkracht vragen gesteld die de leerlingen beantwoorden. 
Dit antwoord moeten zij kunnen aanwijzen in de tekst. 
De leerlingen geven vanaf de eerste les antwoord in correcte en hele zinnen. 
Er zijn bij de teksten voor begrijpend lezen geen illustraties opgenomen. 
Daar hebben we een goede reden voor: Om de antwoorden op de vragen te vinden en de tekst te 
begrijpen oefenen de kinderen precies wat ze moeten oefenen: Het lezen en begrijpen van een 
tekst. 
Ze hebben geen kans om te ‘raden’ waar de tekst over gaat door te kijken naar de bijbehorende 
afbeelding. 
 
Leesboeken begrijpen 
Zodra de leerlingen eraan toe zijn gaan ze ook zelf boeken lezen.  Door het lezen van deze boeken 
wordt het begrijpend lezen nog meer geoefend. 
Als het boek uit is, beantwoordt de leerling vragen over dit boek. Zo kunnen leerkracht en leerling 
samen zien of de leerling alles uit het boek begrepen heeft. 



 

 

Als een leerling nog geen hele zinnen kan schrijven worden de vragen mondeling door de 
leerkracht gesteld. Bij het beantwoorden van de vragen is het de bedoeling dat de leerling in hele 
en correcte zinnen antwoord geeft. 
Later worden de vragen schriftelijk beantwoord. 
 

Woordenschat 
Sinds groep 1 zijn de leerlingen al bezig met woordenschat. 
Door te praten en te luisteren leren zij op een speelse manier over woorden en hun betekenis. 
Mondelinge taalvaardigheid is immers van groot belang bij het leren lezen en spellen. Om dit te 
bereiken gebruiken we woordplaten met een bijbehorend voorleesverhaal. De voorleesverhalen 
en de woordplaten zorgen samen voor betrokken leerlingen die ervoor open staan om nieuwe 
woorden te leren. Ze doen dat op een manier die voor hen bekend is: door te luisteren, te kijken 
en te praten. 
Om de woorden en hun betekenis goed en blijvend te leren is het niet genoeg om de woorden te 
bespreken in een wekelijks kringgesprek. Leerlingen leren het meest als de woorden gedurende 
langere tijd op een natuurlijke manier terug blijven komen.  
 

CITO-technisch lezen 
In januari en in juni worden alle leerlingen getoetst om te bekijken of ze gestelde doelen hebben 
behaald en door kunnen oefenen in een hoger AVI-niveau. 
AVI heeft te maken met technisch lezen: kan een kind snel en zonder fouten een tekst lezen? 
Kinderen die snel en (bijna) foutloos kunnen lezen, hebben een hoog AVI-niveau. De AVI-indeling 
heeft 12 niveaus van AVI-Start tot AVI-Plus. Deze niveaus zijn gekoppeld aan de groepen in het 
basisonderwijs. Zo geeft AVI-M3 het leesniveau van de gemiddelde leerling halverwege groep 3 
aan. M betekent Midden (van het schooljaar) en E betekent Eind (van het schooljaar).  

 
Thematijd 
Bij thematisch werken willen we kinderen van groep 3 de mogelijkheid bieden om net als in groep 
2 te kunnen blijven spelen. Ze hebben de behoefte nog om spel te gebruiken om de wereld om 
hen heen te kunnen begrijpen.  
Door hun ontwikkeling op het gebied van rekenen, lezen en schrijven, bieden we kinderen de kans 
om te leren waarom we deze vaardigheden gebruiken. Door middel van spel in de middag oefenen 
we datgene wat we in de ochtend hebben geleerd.  
In de thema’s zijn we bezig met wereldoriëntatie, ontwerpend en onderzoekend leren en de 
ontwikkeling van de 21eeeuwse vaardigheden. Een thema wat dicht bij de kinderen staat, nodigt 
ze uit om op onderzoek uit te gaan en om de ‘grote mensenwereld’ na te doen.  
Ook kunnen de kinderen zich tijdens thematijd creatief ontwikkelen. In de werkplaats wordt er 
geknutseld, onderzocht en ontworpen. Datgene wat gemaakt wordt gebruiken de kinderen tijdens 
thematijd. 

 
Schrijven “Handschrift”: 
We gebruiken in groep 3 de methode Handschrift. 
Goed leren schrijven begint bij een goede schrijfhouding. Daarom besteden we veel aandacht aan 
motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen 
schrijven. 
 
 
 



 

 

De werkwijze is als volgt: 
De eerste weken van het schooljaar oefenen we het schrijven van de cijfers. Dit doen we eerst in 
het groot en daarna proberen we het ook steeds kleiner. 
Na een week of 4 gaan we beginnen met het schrijven van de letters. We leren de schrijfletters, 
zodat we later in groep 3 echt aan elkaar kunnen gaan schrijven. 
Ook de letters oefenen we eerst in het groot om ze daarna steeds kleiner te gaan schrijven. 

 
Creatieve vakken: 
Naast het creatieve binnen thematijd zal er ook geknutseld worden over de seizoenen, de feesten 
van het jaar enz. 
Daarnaast zullen de kinderen in de themahoek ook rollenspel met elkaar spelen. Zij verplaatsen 
zich dan in een ander persoon. 
 

Diversen 

 

Computer 
De leerlingen van de Marimba werken met de computer/chromebooks. Dit doen zij al in groep 
1/2.  
Er zijn een aantal vaste computerprogramma’s, dit zijn o.a Gynzy, Squla en de software bij de 
methode Getal en Ruimte.  

 

Gymnastiek 
De leerlingen van Marimba hebben twee keer per week gym. De gymlessen worden beiden door 
de vakleerkracht gegeven. 
Voor de gymlessen is het belangrijk dat de kinderen kleding dragen waarin zij zich goed kunnen 
bewegen, sportkleding zoals een korte broek en t-shirt zijn geschikt maar ook een turnpakje is 
goed. Ook is het belangrijk dat de kinderen schoenen dragen, bijvoorbeeld sportschoenen, die niet 
buiten gedragen zijn, of turnschoentjes. 

 

Extra (zelfstandig) werk 
In elke groep is er veel aandacht voor de zelfstandigheid van kinderen. In de groepen zijn er lijstjes 
en afspraken, zodat de kinderen weten wat ze moeten en kunnen doen als ze klaar zijn met hun 
werk. De leerkracht bepaalt in eerste instantie wat er gedaan moet worden, maar de kinderen 
kunnen een keuze maken uit het opgegeven werk 
Daar we veel werken in combinatiegroepen is het ook belangrijk dat de kinderen kunnen omgaan 
met uitgestelde aandacht. Ze kunnen niet bij elke vraag de leerkracht aanspreken, maar leren om 
eerst te doen wat ze al wel kunnen. Ook helpen kinderen elkaar, wat een groot voordeel is. De 
leeropbrengst is namelijk het grootst als kinderen anderen kunnen uitleggen (95%). 
 
 

Toetsen / meetinstrumenten 
Leerlingvolgsysteem 
We maken gebruik van een volgmodel op sociaal emotioneel gebied. 
In groep 3 t/m 8 werken we met ZIEN.  Dankzij dit systeem volgen we de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind op de voet. Hierbij wordt van de kinderen op een vast tijdstip een 
observatielijst ingevuld door de leerkracht.  
 



 

 

“CITO” 
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken we het CITO 
Leerlingvolgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met de bijbehorende toetsen bepaalt een 
leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er perfect worden ingespeeld op de 
behoeftes van uw kind.  
De methode gebonden toetsen, de stof die het kind aangeboden heeft gekregen worden gebruikt 
om te kijken of uw kind de lesstof goed heeft opgepakt. De toetsen van CITO hebben een ander 
doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken 
met het niveau van leeftijdsgenoten.  
Om snel te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft CITO de niveau-
indicaties  I t/m V ontwikkeld. Deze indelingen zijn gemaakt door de toets af te nemen bij een 
grote groep leerlingen. De 20% leerlingen met de hoogste score noemen we ‘I’. De 20% leerlingen 
met de laagste score, krijgen de aanduiding ‘V’. Alle tussenliggende niveaus staan voor 20%.   
 

Huiswerk 
In de onderbouw krijgen de kinderen in principe geen huiswerk mee. Wel kan het voorkomen dat 
individuele kinderen werk mee krijgen, bijv. flitsletters, extra leesoefeningen. 
 

Informatievoorziening: 
Op onze website: www.marimba-vcpo.nl kunt u allerlei informatie vinden omtrent onze school. 
 
We gebruiken ook Social schools in de groepen.   
Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel 
aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft 
van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op 
school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de 
hoogte bent.  
Hiervoor heeft u zich al aangemeld of krijgen nieuwe ouders een email om een account hiervoor 
aan te maken. 
Ziekmelden gaat ook via Social Schools.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marimba-vcpo.nl/

