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KLASINFO 

3de leerjaar 
 

 LEERKRACHTEN IN HET 3de LEERJAAR 
 

3A: juf Ilka  
Ilka.borrie@kov.be   

 

3B: meester Luc    
luc.vereertbrugghen@kov.be  

 

Zorgleerkracht: juf Sandra   
sandra.dewin@kov.be  
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WAT MEEBRENGEN BEGIN SCHOOLJAAR? 
 

 1 doos papieren zakdoeken 
 Boodschappentas voor naar de bib (geen rugzak!) 
 Drinkfles, fruitdoosje en brooddoos met naam 
 Wasknijper  

 

KLASWERKING 
 

Nederlands 

Voor Nederlands (groene werkboek) en spelling (oranje werkboek) werken we 
met de Taalkanjers. Na één thema volgen dan de toetsen van 
taalbeschouwing, begrijpend lezen, luisteren, schrijven, spreken en spelling.  
Om dit in te oefenen krijgen ze de dag ervoor steeds een huistaak mee met de 
leerstof die ze moeten kennen. We nemen extra de tijd om onze 
woordenkennis uit te breiden of te verdiepen. Dit doen we aan de hand van de 
woordenschatwoorden die bij elk thema horen.  

Lezen is heel belangrijk! We gaan één keer per maand naar de bibliotheek van 
Machelen waar de leerlingen enkele boeken kunnen kiezen. Deze boeken zijn 
aangepast aan het leesniveau, maar ook aan de leefwereld van de kinderen. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lezen we na de middagspeeltijd 
een kwartier in onze gekozen boeken. Hierdoor wakkeren we de leesmotivatie 
van de kinderen aan. Hoe meer we lezen, hoe beter we lezen en hoe liever we 
lezen. Thuis moet er natuurlijk ook altijd geoefend worden! 

We testen 2x per jaar het AVI-niveau van de leerlingen. Op het einde van het 
derde leerjaar verwachten we dat de leerlingen AVI E5 behaald hebben.  

We werken ook nog steeds aan het schoonschrift in het derde leerjaar. Dit 
doen we door onze letters en hoofdletters te herhalen.  

Wiskunde 

Voor wiskunde werken we met de methode ‘Reken Maar’. We werken hier met 
modules. Zo zullen we een hele week werken rond hetzelfde onderwerp. 
Maandag starten we met een herhaling van de leerstof om de dagen erna de 
nieuwe leerstof aan te bieden.  
Op vrijdag testen we wie de leerstof al onder de knie heeft. Om dit goed in te 
oefenen, krijgen de leerlingen op donderdag een huistaak mee met de leerstof 
die zal worden getest. Op dat huistaakje staat ook steeds een extra oefening. 
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Deze is een uitbreiding voor de leerlingen die snel klaar zouden zijn met het 
huiswerk.  

In het eerste trimester zullen we alle maaltafels aanleren. De maal- en 
deeltafel van 6, 7, 8 en 9 komen er dit jaar ook nog bij. De maaltafels zullen 
heel belangrijk zijn om de oefeningen in het derde leerjaar te maken. Zowel bij 
de bewerkingen (+, - , x en : ) als bij cijferen, breuken, … worden deze 
veelvuldig gebruikt. Daarom raden we aan om iedere dag de maaltafels en 
deeltafels te herhalen. 

 

WO en Godsdienst 

De lessen WO worden gegeven aan de hand van werkboekjes. Per thema 
krijgen de leerlingen een werkboekje waarin de leerstof staat. Om deze 
oefeningen en informatie verder uit te leggen gebruiken we het bronnenboek 
van de methode “Curieuzeneuzen” waar de leerlingen in het eerste en tweede 
leerjaar ook mee werkten.  

Net zoals in het tweede leerjaar werken we met de methode “Sterren aan de 
hemel”. 

Als we de leerstof van WO en Godsdienst willen toetsen, zullen we dit steeds 
één week op voorhand in de agenda schrijven. Zo hebben de leerlingen 
voldoende tijd om de leerstof op te splitsen en te herhalen.  

Varia 

Voor de lessen Nederlands, spelling en wiskunde wordt er steeds in drie sporen 
gewerkt. Leerlingen kiezen zelf het spoor waarin ze willen werken, maar 
worden ook door de leerkracht aangemoedigd om zichzelf uit te dagen. Er is 
steeds een (gele) groep die samen met de leerkracht werkt, een (roze) groep 
die de oefeningen zelfstandig maakt en een (blauwe) groep die 
verrijkingsoefeningen maakt. Dit wil dus ook zeggen dat niet alle oefeningen in 
de werkboeken gemaakt zullen worden. De leerlingen kleuren het onderwerp 
van de les ook in de kleur die ze gekozen hebben.  

Ook werken we in het derde leerjaar 2 keer per week aan contractwerk. In het 
contractwerk zitten taken van Nederlands, wiskunde, spelling, WO, schrift, … 
Deze taken moeten de leerlingen verdelen over de twee dagen. Ze kiezen op 
voorhand welke taken ze op welke dag maken.  
Hierdoor leren ze om taken zelfstandig te plannen, uitleg te vragen waar nodig 
en aan te geven of ze de leerstof onder de knie hebben.  
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In de klas hangt een emotiemeter. Op deze manier kunnen de leerlingen 
aangeven hoe ze zich voelen na een speeltijd. Als we merken dat leerlingen 
vaak verdrietig of boos zijn, dan volgt er een gesprek met de klasleerkracht of 
de zorgleerkracht. Op deze manier werken we aan het welbevinden van de 
leerlingen.  

 

AFSPRAKEN huiswerk en agenda 
 

 

We schrijven iedere dag onze agenda en zorgen ervoor dat ons huiswerk 
steeds in de huiswerkmap zit. Controleer dagelijks of de taken zijn gemaakt en 
of er brieven moeten worden ingevuld/meegegeven. Parafeer ook elke dag de 
agenda.  

In het derde leerjaar krijgen de leerlingen 30 minuten huiswerk of les per dag 
behalve op vrijdag. Daarvan zijn 10 minuten te lezen, 10 minuten voor het 
herhalen van de maaltafels en de andere 10 minuten zijn voor één taak of één 
les. Huiswerken worden steeds in potlood of met een blauwe pen gemaakt. 
Toetsen WO en andere grote toetsen worden steeds één week vooraf 
aangekondigd zodat uw kind de ondervraagde leerstof kan opsplitsen.  

Toetsen worden één keer in de week meegegeven (op vrijdag). Kijk de toetsen 
na en parafeer deze. 

Heeft u een vraag, opmerking of iets anders dat je wil laten weten? Schrijf 
gerust iets in de agenda of spreek ons aan de schoolpoort aan om 15u15. 
Moest dit niet lukken, kan je ook altijd een mailtje sturen.  

 

 
UITSTAPPEN en OPENLUCHTKLASSEN 

 

 

We gaan met het derde leerjaar om de 2 weken zwemmen. Deze data worden 
meegedeeld in de maandkalender, maar wordt ook in de agenda geschreven. 
Zorg ervoor dat uw kind een passend badpak/zwembroek mee heeft en een 
handdoek in een aparte zwemzak. 

Tijdens de lessen WO gaan we ook regelmatig op stap afhankelijk van het 
thema. Zo gaan we naar een frituur, bezoeken we de televisiestudio’s van 
RingTV en gaan we op onderzoek in Machelen.  


