
Welkom op de 

informatieavond van groep 3



Doel van deze avond

U gaat naar huis met een goed gevoel en u bent 
voldoende geïnformeerd. 



Inhoud

❖Welkom. Even kort voorstellen.

❖Pedagogisch handelen 

❖Lesprogramma groep 3 
❖Werkvormen

❖Wizwijs

❖Lijn 3

❖Cito    

❖Oudercontacten                                                          

❖Overige informatie

❖Rondvraag/Sluiting



Wie staan er voor de groep?

Janneke de Boer Inge Daanen

Dinsdag Maandag

Woensdag Vrijdag

Donderdag

jannekedeboer@zilverbergoverasselt.nl ingedaanen@zilverbergoverasselt.nl

mailto:jannekedeboer@zilverbergoverasselt.nl
mailto:ingedaanen@zilverbergoverasselt.nl


Leren door betrokkenheid



Pedagogisch handelen (veilig schoolklimaat)

Doorgaande lijn

o7 zilveren Zilverbergregels en verdere groepsafspraken

oClass Dojo: groep en individu

o“Gouden weken” 

oDenkplek  & werkplek 

oLeefstijl + Scol

oKind-ouder-school contact

oOverdracht Inge-Janneke



Class dojo

 Groep & individu

 Sparen voor beloningen

 Doel= positief gedrag aanleren

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ta7dnq3PAhXBvhQKHV2ADp0QjRwIBw&url=http://jufcassie.weebly.com/class-dojo.html&psig=AFQjCNEPOvCqW-pkIOEQ0LAOe1BcitdGVg&ust=1474986414945290


Pestprotocol
Stappenplan:

 Stap 1: ‘Stop, hou ermee op!’

 Stap 2: Het probleem wordt met leerkracht besproken.

 Stap 3: De leerkracht maakt met beide partijen afspraken om herhaling te 
voorkomen.

 Stap 4: Bij herhaaldelijke ruzie wordt een ‘negatief’ dossier     aangemaakt 
waarin de toedracht wordt beschreven. Bij de derde melding worden ouders 
van beide partijen uitgenodigd voor een gesprek. 

Belangrijk is dat u aan de leerkracht meldt als uw kind gepest wordt.

Onze interne vertrouwenspersoon is ‘Janine Rietveld’. 



Lesprogramma

 Lijn 3      (lezen, spelling, taal)

 Wizwijs (rekenen)

 Klinkers (schrijven)

 Jeelo (wereldoriëntatie, creatieve vakken)

 Leefstijl

 Gym 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLeUupLe-8cCFUQ6FAodVkcLjA&url=http://www.daltontjalklelystad.nl/leerlingen/thema/leefstijl/&bvm=bv.102829193,d.bGg&psig=AFQjCNG1yQZRuuAtLWyTQUnSdfW7BJeSLQ&ust=1442499095495965


Coöperatieve werkvormen

• Beurtenstokjes

• Werkvormen in groep 3
• Samenwerkend leren (rekenen)

• Wisselgesprek 

• Denken- delen- uitwisselen



Verwerken na de instructie

• Bij lesdoel

• Passend voor individuele leerling

• Signaleren: groep als geheel extra’s nodig? 
• Herhaling

• Verdieping

• Passend maken opdrachten werkboekjes.

• Leerkracht kan opdrachten parkeren, weglaten, aanpassen…..



Rekenen: wizwijs

Werkboek                             Oefenboek

Instructie en samenwerken      zelfstandig werken



Ouderpagina

Roze

Getallen en bewerkingen

Blauw

Meten

Groen

Meetkunde



Leesmethode

Lijn 3 is …

• Werken op drie niveaus

• Samen leren lezen

• De letter centraal

• Expliciete aandacht voor spelling en woordenschat

• Wereldoriënterend

https://www.youtube.com/watch?v=0BQoNGkDhIU


Drie niveaus

Risicolezers

Gemiddelde lezers

Goede lezers



Samen leren lezen



De letter centraal



Spelling



Woordenschat



Informatie voor ouders

Per thema:

 Ouderbrief

 Klankenbord

 Woordrijtjes 

www.zilverbergoverasselt.nl

http://www.zilverbergoverasselt.nl/


Thuis lezen

Samen een boek kiezen

Lezen is leuk! Er zijn in de bibliotheek geschikte boeken voor elk 
leesniveau. 

Samen lezen: hoe gaat dat?

• Lees bij voorkeur elke dag enkele minuten samen met uw kind.

• Laat uw kind hardop voorlezen. 

• Als uw kind een fout maakt, grijp dan niet meteen in, maar wacht   
enkele seconden of tot het einde van de zin.

S3  - M3 - E3



Schrijven

Sluit aan bij Lijn 3



Citotoetsen

Landelijke toets:

In januari-februari   en  in mei-juni.

Registratie in het Leerlingvolgsysteem. (LVS)

De cito-score werkt met een 5 puntsschaal (I t/m V).

De resultaten en de vervolgstappen worden tijdens de rapport-
gesprekken besproken.



Contact met ouders (algemeen)

 Koffie ochtenden (zie kalender)

 Maandelijks Zilverberg expres.

 Jeelo sluitingen en openingen, u hoort van te voren in welke vorm 
en óf u hierbij aanwezig kunt zijn. 



Contact met ouders (persoonlijk)



Overige informatie

 Gym

 Contactouders

 Luizenkamouders

 Traktatie (Gezonde school)

 Beveiliging fotoalbum site: opvragen bij de leerkracht.

 NAW-gegevens inleveren!



Rondvraag / sluiting

Vragen van algemeen belang? 
Voor persoonlijke vragen maken we graag een afspraak.



Sluiting


