RAPPORTEN EN
RAPPORTGESPREKKEN

COMMUNICATIE

De leerlingen krijgen jaarlijks drie rapporten
via MijnRapportfolio. Een week voordat het
rapport wordt geüpload ontvangt u via de
basisschoolapp een uitnodiging om in te
schrijven voor een gesprek. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in de klas. De
overige gesprekken vinden via Teams plaats.
Mocht u een gesprek liever in de klas willen
voeren dan kunt u dat aangeven bij de
groepsleerkracht.

Alle communicatie verloopt in principe via
de Basisschoolapp. Daarnaast verwijzen wij u
graag naar de splinternieuwe website
www.obskoolhoven.nl. Mocht u geen toegang hebben tot de schoolapp of het digitaal
rapportfolio van uw kind dan kunt u de handleidingen vinden op de website onder
het kopje links.
Mocht u een vraag hebben aan de leerkracht
van uw kind dan kunt u contact
opnemen via onderstaande e-mailadressen.
3a
kayla.blankers@opmaatgroep.com
thyara.stes@opmaatgroep.com
3b
suzan.vanempel@opmaatgroep.com
sietske.beerens@opmaatgroep.com
3c
marjolijn.peters@opmaatgroep.com
stephanie.mauritsz@opmaatgroep.com

Openbare Basisschool Koolhoven
Koolhovenlaan 1a
5036 TK Tilburg
tel: 013 - 456 56 80
e-mail: koolhoven@opmaatgroep.com

POSITIEF

NIEUWSGIERIG

Komend schooljaar zal uw
kind zich ontwikkelen van
spelende kleuter tot lezende
en schrijvende groep 3 leerling. Ook dit jaar is er ruimte om
spelenderwijs te leren. Vanwege
de huidige situatie kan het openhuis
helaas niet doorgaan. Met behulp van
deze folder willen wij u graag informeren over
de belangrijkste zaken van groep 3.

OPEN

SAMEN

KANSRIJK

REKENEN

De leerlingen krijgen dagelijks 45 minuten rekenonderwijs met behulp van de
splinternieuwe rekenmethode Semsom. Tijdens de
rekenles rekenen de kinderen
voornamelijk handelend en
spelenderwijs. Tellen met
sprongen van 2, 5 en 10,
getalbegrip tot 100, splitsen
t/m 10, hele en halve uren op
de klok en het memoriseren
van de sommen tot 20 zijn
belangrijke onderdelen van
de lesstof.

TECHNISCH LEZEN

Aanvankelijk lezen is een
belangrijk onderdeel van
groep 3. Met behulp van de
methode Veilig leren lezen en
de aanpak van LIST krijgen de
kinderen dagelijks 85 minuten leesonderwijs. In deze tijd
krijgen de kinderen instructie
van letters en leesmoeilijkheden in combinatie met
functionele en motiverende
lees- en schrijfopdrachten.
Het eerste half jaar krijgen
de kinderen elke dag een
nieuwe letter aangeboden.

Vanuit het LISTprincipe maken de kinderen hiermee zelf
woorden, zinnen en verhalen.
Het tweede half jaar trainen
we het vloeiend lezen door
veel leeskilometers te maken.
Wanneer kinderen het leesniveau AVI E3 hebben behaald
gaan ze het eerste half uur
van de dag in een andere
groep lezen.
Wij adviseren u om regelmatig een bezoek te brengen
aan de bibliotheek en
dagelijks 15 minuten te lezen
samen met uw kind.

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING

GROEP 3
SCHRIJVEN

Op OBS Koolhoven leren
de kinderen schrijven in
blokschrift met behulp van
de methode Pennenstreken.
Het aanbod van de schrijfletters loopt parallel aan het
aanbod van de leesletters. De
leerlingen leren in groep 3
alle kleine letters, leestekens
en cijfers schrijven.

SPELLING

In groep 3 leren de
kinderen vele woorden
schrijven. Geleerde letters
zullen direct worden
toegepast tijdens de
dictees. Het eerste half
jaar staan alle klankzuivere
MKM-woorden (medeklinker-klinker-medeklinker)
centraal. In het tweede half jaar worden de
woorden steeds langer en
leren de kinderen enkele
spellingsregels toepassen.

ENGELS

De leerlingen krijgen wekelijks Engelse les. Tijdens
de Engelse les krijgen de
kinderen woorden aangeboden die aansluiten
bij het thema dat centraal
staat. De woorden worden
spelenderwijs aangeboden. Plezier in het leren
van een nieuwe taal staat
hierbij voorop.

THEMA’S

De groepen 1, 2 en 3 werken ongeveer vier weken
aan een thema. In de thema’s zitten de zaakvakken
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie verwerkt. De kinderen mogen
spullen meenemen die
aansluiten bij het thema.

WEEKTAAK

De kinderen krijgen wekelijks
een weektaak met 7 moet-taken. Drie rekentaken, drie
leestaken en een activiteit
die aansluit bij het thema. De
taken op de weektaak zijn
activiteiten die aansluiten
bij de leerdoelen. Op vrijdag
dienen alle leerlingen de
weektaak af te hebben.

EDI

Op OBS Koolhoven geven
alle leerkrachten instructie
volgens de principes van EDI.
Het doel van EDI is de leerstof succesvol aanleren aan
alle leerlingen. De sterke, de
gemiddelde én de risicoleerlingen. Een aantal kenmerken
van een EDI les zijn één doel
per les, een heldere opbouw
van instructie naar zelfstan-

DAG IN VOGELVLUCHT
08.30-09.30u
09.30-10.00u
10.00-10.30u
10.30-11.15u
11.15-11.30u
11.30-12.30u
12.30-12.45u
12.45-13.15u
13.15-14.00u
14.00-14.30u

Leesles
Weektaak
Fruit eten en buitenspelen
Rekenles
Engels/Sociale veiligheid/Vertelkoffer
Lunch en overblijven
Zelfstandig lezen
Schrijfles
Weektaak
Thema

dige verwerking, stellen van
controle van begrip vragen
en alle leerlingen activeren

SAMENWERKING
CLUSTERS

De groepen 1, 2 en 3 werken
samen in clusters. Aan elke
groep 3 zijn twee kleutergroepen gekoppeld. De
samenwerking tussen de
clusters zorgt er onder andere voor dat de overgang van
groep 2 naar groep 3 soepeler verloopt. De kinderen in
groep 3 krijgen de ruimte om
spelenderwijs te blijven leren
in bijvoorbeeld de huis- en
bouwhoek.

GYM

De kinderen krijgen 2 keer
per week gymles. Eén gymles
wordt gegeven door een
vakleerkracht, de andere
door de groepsleerkracht.
Het is van belang dat uw kind
op de volgende dagen zijn
gymkleding en gymschoenen meeneemt:
3A maandag en vrijdag
3B donderdag en vrijdag
3C maandag en vrijdag

BEELDENDE VORMING EN MUZIEK

De lessen Beeldende Vorming en Muziek worden gegeven door een vakspecialist.
Juf Henrike komt elke week
een uur in de klas en laat de
kinderen kennis maken met
verschillende materialen en
technieken, kunstenaars,
componisten en muziekstijlen. Waar mogelijk sluiten
de lessen aan op de actuele
thema’s in de groep.

VERTELTAS

Elke leerling krijgt één keer
de verteltas mee naar huis.
Uw kind mag de verteltas
thuis voorbereiden en op een
later moment presenteren
in de klas. In groep 3 staat
het presenteren van een
lievelingsboek centraal. De
leerlingen zullen uiteraard
worden ondersteund door
de leerkracht.

VERJAARDAGEN

Ook in groep 3 maken we
van elke verjaardag een gezellig feestje. In overleg met
de leerkracht wordt een
datum voor het feestje
gepland. Natuurlijk mag
de jarige trakteren. Aangezien ouders vanaf groep 3
niet meer aanwezig mogen
zijn bij het feestje zal de
leerkracht u enkele foto’s
doorsturen.

