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Wij willen graag samen met u dit nieuwe schooljaar in gaan om er met elkaar een 
leerzaam jaar van te maken. 
Wij hopen dat uw kind zijn/haar plekje heeft gevonden in de klas. Cbs De Rank wil u 
door middel van dit boekje vertellen wat u en uw kind te wachten staat dit 
schooljaar. 
 
 
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u altijd even een 
afspraak met ons maken. 
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Een dag in groep 3 
Elke dag is anders, maar globaal komen de volgende zaken elke dag aan bod in 
groep 3. Vanaf 8.20 uur komen de kinderen naar de klas. We doen onze jassen in de 
luizencape en hangen die aan de kapstok op. Daarna zetten de kinderen hun eten en 
drinken in de daarvoor bestemde bakken. Het is de bedoeling dat de kinderen na de 
herfstvakantie zelfstandig de klas inkomen en dat de ouders afscheid nemen op de 
gang. Met behulp van de dagritmekaarten weten de kinderen wat we die dag 
allemaal gaan doen. 
 
Ochtend: 
Kring – start van de dag en godsdienst  
Veilig leren lezen- leren lezen, spelling en woordenschat 
Pauze – 10.15 tot  10.30 u. 
 
Eten en drinken  
Pluspunt - Rekenen 
Schrijfonderwijs  
 
Middag: 
Reken- of taalactiviteit 
Overige zaken die ook aan de orde komen op de middag zijn:  
geschiedenis, biologie, verkeer, crea-opdrachten, begrijpend luisteren, werken op 
de tablets/ chromebooks en keuzebord-activiteiten. Dit wisselt op de verschillende 
dagen. 
 
Godsdienst 
De methode Trefwoord biedt ons verschillende thema’s waar we in het schooljaar 
mee aan de slag gaan. Per thema vertellen we de Bijbelverhalen, we leren kinderen 
bijpassende liedjes en we vertellen spiegelverhalen. Dit zijn verhalen die nu afspelen 
maar wel hetzelfde thema hebben als de Bijbelverhalen. We gebruiken hiervoor de 
plaat van het thema op het digibord en de kalender. Heel belangrijk vinden we de 
gesprekken die we in de kring voeren. We praten met elkaar over normen en 
waarden; hoe gaan we binnen en buiten de klas met elkaar om? 

Wij denken dat dit een goed begin van de dag is! 
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Lezen  
In groep 3 gebruiken we de methode van Veilig Leren Lezen. Technisch lezen, 
spellen, begrijpend lezen, functioneel lezen en schrijven, mondelinge 
taalontwikkeling, spreken en luisteren, boekoriëntatie en verhaalbegrip, 
woordenschat zitten allemaal in deze methode geïntegreerd.  
In het eerste half jaar zal vooral het accent van het technisch lezen liggen op het 
aanleren van de letters en nieuwe woorden. Later wordt dit uitgebouwd naar 
moeilijkere en langere woorden.  
Begrijpend lezen zal pas het tweede gedeelte van het jaar aan bod komen, dit is 
geïntegreerd in de methode Veilig leren lezen. In het eerste deel van groep 3 zal het 
accent meer liggen op het begrijpend luisteren. 
De methode Veilig leren lezen gaat uit van verschillende thema’s.  
Elk thema begint met een verhaal dat vooral de woordenschat ten goede komt. 
Daarna gaan de kinderen de woordjes leren die in dat thema centraal staan. 
Om de 2 dagen wordt er een nieuw woord en een nieuwe letter aangeleerd.  
De kinderen verwerken het aangebodene in een werkboekje, leggen woordjes na 
met de woord- of letterdoos. 
We hakken en plakken de woordjes. We proberen met de klikklakboekjes zelf 
woorden te vormen. Aan het einde van elk blok mogen de kinderen de aangeboden 
woorden op een leuke speelse manier nog eens extra oefenen.
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Ook op het digibord staat de methode van Veilig Leren Lezen.  
De woordjes worden daar ook op verschillende manieren en verwerkingen aan de 
kinderen aangeboden. 
Op de schooltv kijken we “Leesdas Lettervos”, dit programma sluit aan bij VLL. 
Op schooltv beeldbank is bij elk woordje van VLL een filmpje.  
 
Wandplaten, woordstroken , structureerstroken en de lettermuur gebruiken we om 
ons de woordjes eigen te kunnen maken.  
De kinderen krijgen het komend leerjaar 4 veilig-en-vlot boekjes mee naar huis. Het 
is de bedoeling dat de kinderen de woordjes in die boekjes zowel op school als thuis 
oefenen. Aan het eind van iedere kern krijgen de kinderen een leesdiploma mee. Op 
de achterkant kunt u lezen of uw kind de woorden van de desbetreffende kern 
beheerst. De kinderen krijgen in totaal 12 leesdiploma’s mee. Wilt u meer weten? 
Kijk dan eens www.veiliglerenlezen.nl. Hier staat nog aanvullende informatie. 
 
In oktober/november vindt de herfstsignalering plaats. N.a.v. deze toets kunnen we 
zien of de kinderen de aangeboden letters en woordjes voldoende beheersen. 
Als dit niet het geval is dan krijgen de kinderen die uitvallen extra ondersteuning/ 
instructie. Extra begeleiding vindt plaats aan de instructietafel. 
De kinderen die na de herfstsignalering ruim voldoende vooruit zijn gegaan, krijgen 
extra verrijkingsoefeningen.  
 
  

 
 
  
Woordenschat 
Er worden 2 soorten woorden onderscheiden nl. de verhaalwoorden, dat zijn de 
woorden die als er een verhaal uit de methode wordt voorgelezen niet bij de 
kinderen bekend zijn en de themawoorden . Per thema komen er zo’n 20 
themawoorden aan de orde. 

http://www.veiliglerenlezen.nl/
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Begrijpend luisteren 
 
Wekelijks wordt er een prentenboek behandeld a.d.h.v. de verhaalstrook. Hierbij 
wordt de nadruk gelegd over wie of wat het verhaal gaat, waar het verhaal zich 
afspeelt, wat er nog meer gebeurt in het verhaal. Ook wordt er een probleem in het 
verhaal uitgelicht waar een oplossing voor gezocht moet worden.  
 
Spelling 
Bij de spelling zullen eerst de korte klankzuivere woorden aan de orde komen. De 
kinderen hoeven nog niet gelijk te schrijven maar krijgen een dictee met de 
woorddoos of klikklakboekjes. De kinderen leggen dan het woord neer dat de 
leerkracht zegt. Later zullen de kinderen leren om eenvoudige samenstellingen 
correct te spellen. Als dat lukt, gaan we de woordjes in een dicteeschriftje schrijven. 
 
Rekenen 
In groep 3 wordt er gewerkt met de vernieuwde versie van Pluspunt.  
Per jaar zijn er 12 blokken van 3 weken. Elk blok duurt 3 weken en bestaat uit 15 
lessen rondom een bepaald thema.  
Les 1 t/m 11: instructie en oefenen van nieuwe doelen en toetsdoelen en 
onderhouden en automatiseren van rekenvaardigheden. Les 12 is een toets. Les 13, 
14 en 15 is remediëring, herhaling en verrijking. 
De lessen worden m.b.v. het digibord aangeboden. Dit zijn dezelfde lessen als die de 
kinderen in hun eigen schrift gaan maken.  
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De kinderen werken in 6 werkschriften van 2 rekenblokken. Elke week heeft vijf 
rekenlessen van ongeveer een uur. Er zijn leerkrachtgebonden lessen(geel) en lessen 
zelfstandig werken (blauw). Alle kinderen doen in groep 3 mee aan de instructie. De 
lessen zijn ingedeeld op een lager, gemiddeld en een hoger niveau. Zo kunnen ook 
rekenzwakke kinderen toewerken naar een gemiddeld niveau (zij krijgen na de toets 
remediëring) en hebben rekensterke kinderen voldoende uitdaging.( zij krijgen na de 
toets plusbladen ter verrijking van de toetsdoelen). Kinderen die de rekenstof heel 
goed beheersen, krijgen een extra werkboek, het werkboek pluspunters. De 
kinderen werken daar geheel zelfstandig aan als ze klaar zijn met hun gewone 
werkboek. De kinderen die de toetsopgaven voldoende beheersen maken de 
puntbladen. Dit zijn herhalingsbladen.  
Wat leren we in groep 3: 
Contextsommen verwoorden 
Getallenlijn t/m 100 
Rekenen met euro’s 
Hele uren aflezen van een analoge klok/dagritme 
Een plattegrond/bouwtekening maken van blokkenbouwsels met blokjes. 
Simpele verhoudingsopdrachten 
Op een eigen manier optellen en aftrekken t/m 20. 
Halverwege een blok krijgen de kinderen extra rekenstof mee naar huis zodat zij ook 
thuis kunnen oefenen.  Dit werk moeten ze op de afgesproken datum weer 
inleveren bij de leerkracht zodat het in de klas kan worden nabesproken. 
 
Schrijven 
De methode voor schrijven heet Pennenstreken. Deze methode is verbonden met 
de Veilig Leren Lezen methode. De letters die ze bij de Veilig Leren Lezen methode 
leren worden meteen als schrijfletter in het schrijfschriftje van Pennenstreken 
aangeleerd. In de eerste twee schrijfschriftjes leren de kinderen alle schrijfletters. In 
het derde schriftje leren de kinderen alle letters aan elkaar schrijven. Aan de 
letterlijn kunnen de kinderen zien hoe ze een letter moeten schrijven. Ook hangt er 
in de groep een grote wandplaat waarop alle letters te zien zijn.  
Verder is er ook nog een cijferschriftje voor het aanleren van de cijfers. In de tweede 
helft van het schooljaar gaan we met een Stabilopen schrijven. 
 
Zaakvakken / wereldoriëntatie 
 
Biologie 
De methode voor biologie heet Natuurlijk 
Deze methode bestaat uit 8 thema’s. Elk thema wordt elk leerjaar verder uitgediept 
en verwerkt. 
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Het thema over voeding gaat dit jaar bijv. over voedsel, zintuigen over ruiken en 
voelen. Verder wordt er gekeken naar “huisje, boompje, beestje”. 
 
Geschiedenis 
De methode van geschiedenis heet “Bij de tijd”. Deze methode is ingedeeld in 12 
verschillende blokken . 
De eerste les gaat over 12 kinderen die in het eerste blok op een camping een 
ridderfeest meemaken. In de daarop volgende  blokken spelen ze op hun beurt een 
hoofdrol waarbij ze zelf iets uit het verleden (ongeveer 60 jaar geleden) meemaken. 
Bijv. ze komen oude foto’s of kleding van vroeger uit opa’s tijd tegen. 
 
Verkeer 
De kinderen krijgen verkeersles met behulp van het digitale schoolbord. Via de site 
www.schoolopseef.nl komen verschillende thema’s aan de orde zoals: 
Buiten spelen (waar speel ik met mijn fiets) 
Op de fiets (is mijn fiets in orde, verkeerssituaties) 
Door weer en wind (weersomstandigheden) 
Zien en gezien worden (hoe zie ik dat ik gezien word) 
Samen op stap (lopen in een groep, meerijden met de auto, met de bus mee) 
Door middel van een praatplaat op het digibord worden deze thema’s verder 
uitgediept. Ook zijn er stencils die we samen invullen en bespreken. 

     
 
Bewegingsonderwijs 
In groep 3 gymmen we niet meer op school in het speellokaal, maar gaan we naar 
de ‘grote gymzaal”. Dit betekend voor de kinderen van de Oranjelaan dat ze naar 
sporthal Den Oert moeten, de kinderen van de Lisstraat gymmen in de 
Geraniumstraat. In de schoolgids en op de website kunt u de gymtijden van de 
groepen 3 vinden. De kinderen mogen een extra flesje drinken meenemen voor na 
de gym. Voor de gym is nodig: een shirt, een broekje of gympakje en gymschoenen.  
 
 
 

http://www.schoolopseef.nl/
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Expressievakken 
Handvaardigheid, tekenen en muziek doen we elke week.  
Verschillende technieken komen dit jaar aan de orde met gebruik van de volgende 
materialen: 
Kleien, textiel, papier/karton driedimensionaal en constructiemateriaal. Ook staat er 
om de maand een techniekles op het programma. 
Bij de technieklessen willen we de kinderen zoveel mogelijk zelfoplossend laten 
bezig zijn. Bijv. hoe bouw je een brug, waar moet je dan opletten?  
 
De tekenopdrachten zijn vaak gekoppeld aan de tijd van het jaar, belevingswereld 
van het kind en de verschillende zaakvakken. 
Verven, wasco, houtskool, kortom verschillende materialen zullen bij de 
verschillende tekenopdrachten gebruikt worden. 
 
Zelfstandig werken 
 
Het stoplicht  
Deze wordt gebruikt voor het zelfstandig werken. Staat het stoplicht op groen dan 
mogen de kinderen samenwerken en eventueel de hulp van de leerkracht inroepen. 
Oranje betekent samenwerken en rood alleen werken. Kinderen die extra hulp 
nodig hebben gaan met de leerkracht aan de instructietafel zitten. Het licht staat 
dan op oranje of op rood. 
 
Planbord 
1x per week gaan de kinderen een uurtje zelfstandig werken m.b.v. het planbord. 
Gedurende die tijd kan de leerkracht kinderen helpen die extra ondersteuning nodig 
hebben. 
De kinderen kunnen op het bord uit verschillende activiteiten kiezen die gedurende 
het jaar gewisseld worden. 
Bijv. spelletjes, tekenen, brieven schrijven, met sprongen vooruit en het gebruik van 
de tablets enz. Ze doen dit door hun naamkaartje onder een activiteit te hangen. 
 
Toetsen / meetinstrumenten 
Door middel van methodegebonden toetsen kunnen we de prestaties van uw kind 
aardig volgen. We houden dit ook allemaal bij m.b.v. een ontwikkelingssysteem. 
Wanneer uw kind extra hulp nodig heeft, hoort u dit van ons. Hulp zowel binnen als 
buiten de klas, eventueel thuis. Hiervoor maken wij groepsplannen. Twee keer per 
jaar zijn er Cito-toetsen, in februari en in juni. Beoordeling is van A t/m E. A kinderen 
krijgen verrijkingsstof. D/E kinderen krijgen extra hulp. De intern begeleidster 
Marion van Putten kan de leerkracht hierin advies geven. 
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Rapporten 
Twee keer per jaar krijgen alle kinderen een rapport mee. Hierin kunt u zien hoe het 
met uw kind gaat op school. In deze rapporten staan ook de resultaten van de cito-
toetsen. Na alle rapporten wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. We 
hopen u dan natuurlijk ook weer te spreken. Als het nodig is nemen we eerder 
contact met u op. 
 
Regels en afspraken 
Waar veel mensen bij elkaar zijn, moeten er regels en afspraken gemaakt worden. 
Dit schept duidelijkheid. Dus ook op school worden er regels gemaakt. Elke klas 
heeft zijn klassenregels, dit hangt van de groep af en van de leerkracht. Ook op 
school zijn er regels en afspraken gemaakt. We werken met kaarten van Dagmar 
Stam. We stellen elke week één regel centraal. 

 
“Iedereen is anders en ergens goed in” 

 
- Maak het goed na een ruzie 
- Luister naar elkaar 
- Iedereen is andere en ergens goed in 
- Iedereen hoort erbij 
- Help elkaar een handje 
- Geef elkaar complimentjes 
- Erover praten is geen klikken 
- Eerst vragen, dan pas lenen 
- Samen houden we de klas en het schoolplein netjes schoon 
- Samen spelen is gezellig 
- Zorg goed voor elkaar 
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Praktische zaken 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Onze schoolmaatschappelijk werkster Franka de Ruiter is op donderdagen wisselend 
op beide locaties aanwezig. Zij helpt u of uw kind graag verder! U kunt haar bereiken 
onder telefoonnummer 06 20 41 17 89.  
 
Halen en brengen 
Wanneer u even een boodschap door wilt geven aan de leerkracht, kan u een briefje  
meegeven aan uw kind. Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf de herfstvakantie 
alleen de klas in gaan. 
Het is voor iedereen vervelend als er nog kinderen binnen komen als de deur al 
dicht is. We hopen dat u daar rekening mee wilt houden. Is uw kind ziek of komt het 
om een andere reden niet, laat het ons even, vóór 8.30 uur en vóór 13.15 uur 
(telefonisch) weten! 
 
TMO en BSO 
Opgeven voor de TMO doet u via de mail, bij SKSalleskids, mits u een strippenkaart 
of een contract heeft afgesloten met SKS alles kids. ( www.sksalleskids.nl). Zonder 
contract of strippenkaart kan uw kind niet overblijven. 
De mensen van de SKS alles kids weten wie er met de BSO mee moeten, wilt u 
zorgen dat uw kind is afgemeld als het niet mee hoeft. ( ook als het ziek is) 
 
Een hapje tussendoor 
Rond de klok van half 11 eten en drinken we wat in de klas. Uw kind mag van thuis 
iets te eten en te drinken meenemen. Wilt u zo vriendelijk zijn de naam van uw kind 
op bekers, broodtrommels, koeken, pakjes drinken ed. te zetten. Dit scheelt erg veel 
gezoek voor alle partijen. Vanzelfsprekend gaan we voor de gezonde hap. Er is ook 
de mogelijkheid op school om schoolmelk aan te vragen. 
 
Website 
De website van de school is: www.derank-vcpo.nl.  Hier vindt u allerlei algemene 
informatie over de school. 
 
Social Schools 
Elke groep heeft een eigen ‘social schools’ groep. Een beschermde omgeving  ( met 
alleen ouders/verzorgers van de groep van uw kind) waarin berichten en foto’s die 
de groep aan gaan worden gepubliceerd. Een oproepje om te helpen, een berichtje 
over het thema, huiswerk… Hier vindt u alles terug. Op zaterdag verschijnt er 
automatisch een nieuwbericht in uw postvak...hierin leest u alle school zaken en nog 

http://www.sksalleskids.nl/
http://www.derank-vcpo.nl/
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een overzicht van alle geplaatste berichten van de groep van uw kind(-eren). Houdt 
uw mailbox dus in de gaten! 
 
Time-out plan  
Dit jaar zijn we gestart met het time-outplan. Met de kinderen zijn de verschillende 
stappen besproken. U kunt over het time-out plan lezen in het informatiebpoekje 
2017/2018 en in de schoolgids of op onze website.  

 

Luizenzak 
Alle kinderen hebben van school een luizenzak gekregen voor aan de kapstok. 
Wanneer de luizenzak kapot of kwijt is kunt u op school een nieuwe kopen ( voor E 
1,50 of een luxe versie met rits voor E 4,50). Elke eerste week na de vakantie 
worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Hebt u zelf luizen of neten 
ontdekt bij uw kind, geef het even door aan de leerkracht, zodat wij maatregelen 
kunnen nemen. Voorkomen is immers beter dan genezen! 
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Algemene informatie 
 
Bij verandering van telefoonnummer, graag z.s.m. aan ons doorgeven. 

 
 

Tot slot 
Wilt u ons tussendoor spreken, maak dan even een afspraak met de leerkracht,  
dan zorgen wij dat we rustig de tijd hebben om te praten. Dit is voor iedereen  
prettiger dan bij de deur bij binnenkomst. Wanneer er op school bijzonderheden  
spelen, brengen wij u hiervan op de hoogte. Brengt u ons op de hoogte als  
bijzonderheden zijn met uw kind die voor ons van belang zijn om te weten. Bedankt! 
 

 


