
Onthaalavond – 3de leerjaar    

Het abc van het derde leerjaar 

Agenda: Wordt dagelijks ingevuld en minstens 1x per week nagekeken 

door leerkracht. Ouders kijken dit na en paraferen dagelijks. Lln  

      stimuleren om zelf te leren kijken en te laten zien. 

 

Bibliotheek: Na een introductiebezoek ontlenen wij maandelijks een boek. 

Deze boeken blijven in de klas. Bij verlies worden de kosten aangerekend  

    aan de ouders. 

 

Contractwerk: Individueel afgestemd op leerlingen. Ontstaat na 

verbetering en/of analyse van gemaakte toetsen. 

 

Differentiatie: Rekensprong: tempo-, uitbreiding- en verrijking.  

                Kameleon: tempo en uitbreiding, aangepaste  

                              teksten volgens niveau, afschrijfkaarten 

 

Evaluatie: Na elk thema of sprong volgt een herhalingstoets. Soms is er 

ook evaluatie op dagelijks werk. 

 

 

Foutenanalyse: leerlingen verbeteren zoveel mogelijk zelfstandig hun eigen  

    werk. Leerkracht kijkt na. 

    Frans: Taalinitiatie. Spelenderwijs een nieuwe taal leren met  

    Pistache en Vanille. 
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     Fruitdag: Woensdag is nog steeds fruitdag. Graag een gezond   

     tussendoortje. 

Groepswerk: Ieder heeft zijn taak. Alle leerlingen nemen de verschillende  

taken op zich (doorschuifsysteem). 

 

Huiswerk: Maandag, dinsdag en donderdag. Zelfevaluatie na elk huiswerk:   

kleur het bolletje: groen (vlot) oranje (met hulp) rood (lukt niet) 

      Huistaak niet gemaakt: wordt in de agenda genoteerd. 

 

ICT: Wij integreren het computergebruik in het klasgebeuren: Bingel, 

Ambrasoft, Kweetet, informatie opzoeken, tekstverwerking, … 

 

Jarig: snoepen is verboden op school. Een cake of drankje is ook altijd 

leuk. 

 

Klasafspraken: worden besproken met de leerlingen. Maandelijks staat 

er ook een schoolafspraak in de kijker. 

 

Leren Leren: Het stappenplan van de school wordt dagelijks gebruikt. 

    Alfabeestje = hierin staan alle spellingafspraken en taalbeschouwelijke  

    afspraken. Neuze-neuzeboekje = strategieën die tijdens de  

    rekenles aangebracht worden. Deze worden ook dagelijks gebruikt. 

    Bij elk WO-thema kan je bij de herhaling (laatste 2blz. van het wb) zien  

    wat de lln moeten kennen en wat ze moeten begrijpen. Enkel oefenen op  
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    de pc is niet voldoende. Ook het bronnenboek (gekleurde  

    woorden/stukken) is belangrijk. 

 

Meerdaagse activiteiten: bosklas: zie Powerpoint 

MOS: (milieuzorg op school): koekjes, … stoppen we in een doosje. 

       Water kunnen we in een drinkfles meebrengen. Boterhammen horen in 

       een boterhamdoos (met naam). 

 

Nieuwe leerinhouden: zie Powerpoint 

Oudercontact: Per schooljaar 3x (Kerst, Pasen en juni). Ook daarbuiten 

staan we open voor vragen. Graag vooraf een seintje. Blijf niet met   

     vragen, op- of bemerkingen zitten. 

 

Pennendoos: Hierin zit enkel: pen, inktwisser, potlood, slijper, gom,  

     fluostift, groene en blauwe balpen. Schoolmateriaal blijf op school. 

Quality (of toch liever kwantiteit?): Niet de hoeveelheid van het 

huiswerk, van de gemaakte oefeningen,…telt. De kwaliteit ervan is zoveel    

   belangrijker. 

Rapport: Dit schooljaar 4 keer.  

 

 

Strapdag: op deze dag proberen we zoveel mogelijk de auto te vermijden. 

We kiezen voor de fiets, komen te voet of met de schoolbus. 
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 Toetsen: Worden wekelijks meegegeven ter inzage. Graag altijd  

  handtekenen en terug meegeven. 

Uitstappen: Worden vooraf aangekondigd via de agenda. Sluiten aan bij de 

lessen. We trachten de kosten hiervoor steeds beperkt te houden.  

Veiligheid: Op weg van en naar school en op uitstappen dragen we altijd   

 ons fluojasje. 

 

Welbevinden: Een kind moet zich goed voelen op school. Samen werken 

aan een positieve klassfeer. 

 

Xzal hier snel afronden. 

 

You have any questions for me? 

 

Ziektebriefjes: Achteraan in agenda. Geldig voor drie opeenvolgende 

ziektedagen. Na Z4, moet elke afwezigheid gewettigd worden met  

     doktersattest.                          



Welkom in het 3de leerjaar!
“Wat staat er op het menu dit schooljaar?”

Er is een nieuw schooljaar begonnen…

Spannend voor jullie kinderen…

Maar ook voor jullie…

Wat gebeurt er allemaal in het 3de

leerjaar?

Welke leerstof krijgen onze kinderen te 

verwerken?



Rekensprong, een rekenmethode die volledig is afgestemd op 

de leerplandoelen die de leerlingen in het derde leerjaar 

moeten bereikt hebben.

De verschillende rekenonderdelen komen aan bod:

• Getallenkennis

• Hoofdrekenen

• Cijferen

• Toepassingen 

• Meten en metend rekenen

• Meetkunde 



Getallenkennis

• Getalstructuren en inzichten in de getallen tot 1000

• Getallenassen, getallen splitsen, tellen met sprongen

• Getallen leggen, tekenen en noteren

• Breuken a.d.h.v. breukvragen 



Hoofdrekenen tot 1000

• Het is erg belangrijk dat de leerlingen hun maal- en deeltafels 

goed beheersen.

• Er wordt doorgaans met doorzichtige getallen gewerkt.

D.w.z. dat we steeds op zoek gaan naar rekenvoordelen…

zoals bijv. Kunnen we splitsen?

Zijn er getallen die in elkaar passen?

• Wanneer onze kinderen gaan hoofdrekenen leren we hun tot 

een oplossing te komen door tussenstapjes te noteren.

• We zullen hoofdrekenen met de 4 bewerkingen +  - x en :



Cijferen

De cijfertechniek is nieuw in het derde leerjaar



Metend rekenen

• De leerlingen leren tijdens de meetles in het meetlokaal 

werken met lengtematen, inhoudsmaten, gewichten, de klok, 

temperatuur en geldwaarden

• Samenwerken en ontdekken staan centraal

Thuis kan je ook aan 

‘meten’ werken

Bakken, werken in de tuin, 

tafelkleed kopen/maken, …



Meetkunde

• Punten, lijnen en oppervlakken

• Soorten hoeken en zijden

• Loodrechte en evenwijdige zijden

• Veelhoeken 



Toepassingen…

• Voor de meesten van jullie beter gekend als vraagstukken

• Toepassingen zitten verwerkt in alle lessen

De leerlingen zullen hun rekeninzicht en kennis uit de 

rekenles uit de kast moeten halen



We oefenen en herhalen op veel manieren

ICT 



Kameleon, een taalmethode die volledig is afgestemd op de 

leerplandoelen die de leerlingen in het derde leerjaar moeten 

bereikt hebben.

• Spreken en luisteren

• Lezen

• Schrijven

• Taalbeschouwing



Luisteren en spreken

• Luisterfragmenten met vraagjes

• Luisteren wanneer er opdrachten gegeven worden in de klas

• Naar elkaar leren luisteren

• Korte spreekoefeningen in de klas

• Mini-spreekbeurt

• Kringgesprek

• Gedichtjes voordragen



Lezen

• Technisch lezen (AVI + leeslesjes in de klas) 

• Expressief lezen

• Begrijpend lezen

• Studerend lezen (sleutelwoorden aanduiden)

• Voorlezen door de juf

• De kinderen maken kennis met verschillende soorten teksten



Taalbeschouwing

• Soorten zinnen

• Woordsoorten

• Zinsdelen

• Rijmen

• Synoniemen

• Zinnen verkorten, uitbreiden

• Verwijswoorden

• Oorzaak-gevolg-relaties,

• …



Creatief schrijven

• Schrijfopdrachten die aansluiten bij de leefwereld van jullie 

kinderen

• Verschillende soorten schrijfopdrachten: gedichtjes, verslagjes, 

verhaaltjes, recepten, …



Spelling

• Principe van veel herhalen en juiste woordbeeld

• Onthoudkaartjes



Handschriftontwikkeling

• Herhalen van kleine letters en hoofdletters

• Aandacht voor letterverbindingen



We oefenen en herhalen op veel manieren

ICT                       



Wereldoriëntatie

• Mens & Maatschappij

• Wetenschap & Techniek

• We werken deze twee leergebieden uit in 9 focusthema’s

• Familie, In de buurt van onze school, Naar het park, …

• Toetsen WO: een deel met gesloten boek & een deel met open 

boek



Beeld 

Muziek 

BewegingMedia

Drama Muzische

vorming 



Franse initiatie

Luisteren Begrijpen 

Nabootsen 

Inoefenen

met 

Chromebooks



Bosklas van maandag 16 mei 2022 t.e.m. vrijdag 20 mei 2022

Voorbereiding

in de klas

Leerwandeling 

met gids

roofvogelshow

SportLeerwandeling 

in het bos



Over naar het ABC van het 

derde leerjaar


