
Informatie groep 3 
 

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de lesstof van het betreffende leerjaar. Dit 
heeft als doel u een beeld te geven van de onderwijsinhoud.                                                
Als u naar aanleiding van dit document nog vragen heeft kunt u terecht bij de leerkracht van 
uw kind. 

 
 

Rekenen 
Bij rekenen behandelen we  in groep 3: 

- Cijfers tot en met 10 herkennen en schrijven 
- Hoeveelheden tellen tot en met 10 
- Getallen plaatsen op de getallenlijn 
- Aanvullen tot 10 
- Splitsen van hoeveelheden tot en met 20 
- Tellen van hoeveelheden gekoppeld aan de getallenlijn 
- Bussommen 
- Het herkennen van de getallen op het rekenrek 
- Tellen van dingen die we niet zien 
- + en – 
- Herkennen getalbeeld rekenrek 
- Getalrij afmaken 
- Volgorde; van minder naar meer 
- Klokkijken: hele uren 
- De getalrij tot 40 
- Buurgetallen 
- Samenvoegen van tientallen en eenheden 
- Vergelijken van oppervlakten en verhoudingen 
- Geld; optellen geld tot 100 euro 
- Kalender; dagen aanvullen 

 
Veilig leren lezen 

- Woorden lezen met de volgende letters:  
- Woorden met tweetekenklinkers 
- Tweelettergrepige samenstellingen 
- mkmm-woorden 
- mmkm-woorden 
- Eenlettergrepige woorden beginnend met sch-, schr- 
- Eenlettergrepige woorden eindigend op -ng, -nk 
- Hoofdletters 
- mmkmm-woorden 
- Eenlettergrepige woorden eindigend op –b of –d inclusief clusterwoorden 
- Tweelettergrepige verkleinwoorden 
- Eenlettergrepige woorden eindigend op -a, -o, -u 
- Tweelettergrepige samenstellingen met clusterwoorden 
- mmmkm- en mkmmm-woorden 
- Eenlettergrepige woorden eindigend op –aai, -ooi, -oei 



- Tweelettergrepige woorden met dubbele medeklinker 
- Tweelettergrepige woorden met voorvoegsel be-, ge-, ver- 
- Eenlettergrepige woorden op –eeuw, -ieuw, -uw 
- mkmmmm woorden 
- Tweelettergrepige woorden met open eerste lettergreep 
- Tweelettergrepige woorden eindigend op –ig, -lijk, -ing 
- Drielettergrepige samenstellingen 
- Drielettergrepige verkleinwoorden 
- Twee- en drielettergrepige woorden met voorvoegsel ge-, be-, ver-, on-, ont 

 
Spelling 

Tot januari woorden maken met de nieuw aangeboden letters.  
Vanaf januari: 

- woorden met ij/ei  
- woorden met au/ou 
- woorden maken met mmkm/mkmm (m is medeklinker, k klinker) zoals wesp en stal 
- Samenstellingen: zakmes en voetbal 
- Woorden met sch, ng, nk, schr 
- Woorden met aai, ooi, oei 
- Woorden met dubbele medeklinkers voor en achter in het woord: prins 
- Woorden met drie medeklinkers voor of achteraan het woord, streep of barst 
- Woorden met kleefletters zoals berg en durf 
- woorden met eer/oor/eur (woorden die anders klinken dan je schrijft) 

 
Schrijven 
 
In groep 3 is het schrijven intensief. De leerlingen ontdekken de kleine letters, leestekens, 
cijfers en het verbonden- en blokschrift. 
 
Begrijpend lezen (vanaf januari) 

- verhalen met gaten, de kinderen moeten het goede woord invullen 
- verwijswoorden: daar, hij, zij, die etc.  
- vragen beantwoorden over de tekst 
- titel bedenken voor de tekst 
- vervolg bedenken over de tekst 

 
IPC 
Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het 
basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd 
dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de 
school en de leerkracht hierbij. 
 
Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme 
hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te 
maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. 



Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor 
vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en 
inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.  

Groep Unit Start Afsluiting 

3 & 4 Onze wereld 8 januari 2020 6 maart 2020 

 

 

Groep Unit Start Afsluiting 

3 & 4 Feest! 18 maart 2020 10 juni 2020 

 
 
Engels 
De lessen bestaan uit oefeningen in:  

- jezelf uitdrukken in de Engelse taal. 
- het schrijven van woorden over alledaagse dingen in het Engels. 
- het vertalen van Engels naar Nederlands en van Nederlands naar Engels. 

 
Thema’s die aan de orde komen zijn: 
 

 Hoofdstuk 1: me and my school 

 Hoofdstuk 3: me and autumn 

 Hoofdstuk 5: me and spring 

 Hoofdstuk 7: me and animals 

 Hoofdstuk 9: me and my imagination 
 
 

 
Verkeer 
De volgende thema’s komen aan bod:  
 
Thema 1 
Buiten spelen 
Veilige plekken en onveilige plekken 
Spelen op wieltjes 
Afspraken  
Houding en gedrag 
 
Thema 2 
Lopen 
Plek op de weg 
In de rij 
In groepen 
Zichtbaarheid 
 
 
 
 
 



Thema 3 
Fietsen 
Tegenliggers 
Plek op de weg 
Fietsen in de groep 
Zichtbaarheid 
Inhalen 
Meerijden op de fiets 
Veilig fiets 
Fietsstallen 
 
Thema 4 
Binnen de bebouwde kom 
Plek op de weg 
Veiligheid 
Soorten verkeer 
Stad en dorp 
Woonwijk en erf 
 
Thema 5 
Buiten de bebouwde kom 
Plek op de weg 
Veiligheid 
Soorten verkeer 
 
 
Kanjertraining 
We werken in Kanjerwerkboek 1. Hierin komen verschillende opdrachten en rollenspellen in 
voor. De onderdelen die aan bod komen zijn: 
 
De kanjerafspraken  
De petjes 
Hoe zie ik mijzelf? 
Jezelf voorstellen 
Iets aardigs zeggen 
Gevoelens… Wat zijn dat?  
Laat pesters kletsen 
Vertellen en vragen 
Luisteren en samenwerken 
Vriendschap 
Van kritiek kun je leren 
Er zijn mensen die van je houden.  
   
   

 


