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Lezen 

We werken met de nieuwe KIM-versie van Veilig leren lezen. 
De nieuwe Kimversie is een complete aanvankelijk leesmethode met geïntegreerde aanpak 
van lezen en spelling, begrijpend lezen, mondelinge taal, woordenschat, leesplezier en 
creatief schrijven. Nieuw in deze editie is dat steeds één letter centraal staat. Leerlingen 
verkennen alle aspecten van deze letter en oefenen ermee in letterfamilies. Dit zorgt voor 
een goede automatisering van teken-klankkoppelingen. Bovendien komen leerlingen zo 
sneller tot het écht lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.  
 
Structuur 
Veilig leren lezen biedt lesstof voor 34 weken, exclusief kern Afsluiting. De methode heeft 
een duidelijke lessenstructuur waarin steeds één letter of klank centraal staat. Leerlingen 
verkennen alle aspecten van deze letter en oefenen ermee in letterfamilies. Dit zorgt voor 
een goede automatisering van tekenklankkoppelingen. 
Bovendien komen leerlingen zo sneller tot het écht lezen van woorden, zinnetjes en korte 
teksten. 
 
Opbouw: van Start tot Afsluiting 
Veilig leren lezen werkt met kernen waarin steeds een ander thema centraal staat. Elke kern 
begint met een ankerverhaal waarmee u het thema aankondigt. De platen van de ankers zijn 
stuk voor stuk opgenomen in de Leerkracht-assistent. 
 
Kern Start-6 
In kern Start maken de leerlingen kennis met een plein waarop zeven huizen staan. Ook dat 
van Kim en haar opa. Opa heeft een opvallende ‘verzinsels-pet’ waaruit hij steeds 
(anker)verhalen tovert. De verhalen gaan over de mensen aan het plein. Tot en met kern 6 
volgende kinderen de belevenissen op dit plein in de zomer, herfst en winter. 
 
Kern 7-11 
Hierin krijgen leerlingen verhalen te lezen van verschillende auteurs. De ankerverhalen 
hebben daar een relatie met het leesboekje maan en zon van de betreffende kern. 
 
Kern Afsluiting 
Kim en haar opa keren weer terug in het ankerverhaal. In deze kern kijkt u samen met de 
leerlingen terug naar wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Door de kennis te 
verankeren zorgt u dat ze een goede basis hebben voor groep 4. 
 
Differentiatie 
Veilig leren lezen houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen. Met drie 
differentiatieniveaus en oefeningen gebaseerd op de individuele letterkennis kan elke leerling 
op zijn eigen manier succesboeken met de methode. Na de kern Start bepaalt toetsing de 
Zon-indeling. 
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Drie aanpakken 

• Maan: Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de leerlijn maan. 

• Ster: Leerlingen met een moeizame leesontwikkeling volgen eveneens de maanlijn, 
maar krijgen extra aandacht in de vorm van pre-teaching, extra instructie en/of 
begeleide inoefening. 

• Zon: Leerlingen die al beschikken over volledige letterkennis kunnen op het zon-
niveau werken.  

Aan het eind van kern Start bepaalt de leerkracht door middel van een toets wie deze leerlijn 
gaan volgen. Naast goede letterkennis vragen we van de zon-leerlingen ook een vlotte 
beheersing van de letters en het vlot kunnen lezen van klankzuivere woorden met een 
medeklinker-klinker-medeklinker structuur. Ook is zelfstandig werken belangrijk. 
Zonleerlingen werken meestal op een hoger niveau zelfstandig uit lees- en werkboekjes. 
 
Samenlezen 
Samenlezen is belangrijk en werkt motiverend. In kern 1 tot en met 6 zijn er 
samenleesteksten opgenomen in de leesboekjes met afwisselend een tekstgedeelte voor 
maan en voor zon. Daarnaast hebben de leesboekjes een relatie met wat de leerlingen in de 
maangroep leren. Als de maangroep in de instructieles de ‘p’ van kip leert, leest de zongroep 
in het leesboekje zon en het werkboekje zon een verhaal of informatieve tekst óver kip. 
 
Oefenen 
Veilig leren lezen biedt voldoende oefenmogelijkheid. Onder andere via de online 
leerlingsoftware die te gebruiken is op school, maar ook thuis of op de tablet. Op papier 
kunnen de kinderen oefenen met bijvoorbeeld de letterkaartjes of het klikklakboekje. 
 
Leesseries 
Naast de leesboekjes die bij de kernen horen, zijn er leesseries ontwikkeld bij Veilig leren 
lezen om kinderen veel te kunnen laten lezen op hun eigen niveau. Bij iedere kern zijn extra 
leesboeken beschikbaar op maan-, zon- en sterniveau. Er zijn versjes, verhalen, 
informatieve boeken, kijkboeken, samenleesboeken en strips gemaakt door bekende 
Nederlandse en Vlaamse kinderboekenschrijvers en –illustratoren. 
 
Volgen en toetsen 
Veilig leren lezen werkt met een methodegebonden leerlingvolgsysteem in Digiregie. Dit 
systeem is bedoeld om na te gaan of de doelen van een kern zijn behaald en vast te stellen 
welke leerlingen meer aandacht nodig hebben en welke leerlingen moeilijkere stof 
aankunnen. Het doel aan het eind van groep 3 is dat elke leerling leest op minimaal niveau 
E3. Er zijn verschillende toetsen om te zien hoe de leerlingen ervoor staan. 
 
Methodegebonden toetsen bij Veilig leren lezen 

• Letterkennistoetsen 

• Fonemendictees 

• Woordleestoetsen (op maan- en zon-niveau) 

• Spellingtoetsen 

• Woordenschattoetsen (volledig digitaal) 

• Toetsen voor begrijpend lezen 

• Basis- en vervolgtoetsen 
 
Landelijk genormeerde toetsen 
Om de prestaties van de leerlingen te kunnen vergelijken met de landelijke norm neemt de 
leerkracht op gezette tijden methodeonafhankelijke toetsen af (Cito).  
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• DMT 

• AVI 

• Spelling 

• Begrijpend lezen 
 
Het is erg belangrijk dat uw kind veel plezier beleeft aan het leren lezen. U kunt uw kind 
daarbij helpen door ervoor te zorgen dat er thuis leesboekjes zijn die het kan lezen (een 
biebabonnement is gratis) en door samen op een ontspannen manier, lekker veel te lezen. 
Ook voorlezen blijft erg belangrijk.  
 
  

Rekenen  
We werken met de rekenmethode WERELD IN GETALLEN (WIG). 
We hebben deze methode gekozen omdat WIG: 

- een beproefde rekenmethode is, die voldoet aan alle eisen die 
overheid en inspectie stellen. 

- Iedere dag instructie biedt, naast het werken aan de weektaak op je 
eigen niveau. 

- Iedere les bestaat voor de helft uit instructie met eventuele verlenging, 
voor de helft uit zelfstandig werken aan de weektaak. 

- Iedere les is er extra instructie voor de kinderen met één ster en 
uitbreiding en verdieping voor kinderen met drie sterren. 

- Hiervoor zijn de materialen Plusboek en Bijwerkboek, waar de kinderen gebruik van 
maken. 

- Bij de methode hoort ook een uitgebreid computerprogramma en een 
digibordprogramma. 

Er wordt na ieder blok van 3 of 4 weken getoetst, waarna remediëring volgt. 
 
Een leerlijnenoverzicht is in te zien tijdens de informatieavond. Op verzoek kan de leerkracht 
die voor u kopiëren. 
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Schrijven 
We werken met de schrijfmethode pennenstreken 2  
Deze methode sluit direct aan op de Kim-versie van Veilig leren 
lezen. De nieuwe schrijfdidactiek in Pennenstreken 
concentreert zich op de essentie van leren schrijven: het leren 
schrijven van letters in een goed leesbaar handschrift dat ook 
leesbaar blijft in een hoger schrijftempo.   
 
Pennenstreken leert het leren schrijven van letters stap voor stap aan. Bij deze 
schrijfdidactiek is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de 
letter. Pas dan gaan kinderen de letter op de lijn schrijven om te ervaren hoe de letter op de 
lijn wordt geplaatst. Stap voor stap wordt toegewerkt naar het juist plaatsen van een letter in 
de liniatuur. Hierbij is uitdrukkelijk ruimte voor het mogen verkennen van vorm en letter, 
waarbij fouten gemaakt mogen worden. Door bij elke stap terug te kijken op het eigen 
resultaat en vandaar uit de volgende stap te zetten, begeleidt Pennenstreken de leerling 
spelenderwijs naar een steeds beter resultaat. 
 
Ook het aanleren van verbindingen wordt systematisch aangepakt. De nieuwe 
Pennenstreken werkt met bergjes en bruggetjes. Bergjes zijn verbindingen die van de 
schrijflijn naar de bovenlijn gaan (bijvoorbeeld van de a naar de n) en bruggetjes zijn 
verbindingen die aan de bovenlijn gemaakt worden (bijvoorbeeld van de b naar de o). Zo is 
het schrijven van verbindingen veel eenvoudiger! 
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Wereldoriëntatie  
Regelmatig wordt er naast de thema’s die in Veilig leren aan 
bod komen, gekeken naar afleveringen van Huisje Boompje 
Beestje.  
 
 
 

Engels 
Met ingang van het schooljaar 2107-2018 zijn we 
gestart met een nieuwe methode voor Engels. 
 
Groove.me is een methode Engels waarbij muziek de 
basis is van alle lessen. Jonge kinderen willen immers 
niets liever dan zingen, dansen en bewegen. De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij de 
thema’s die gangbaar zijn in de onderbouw, zoals de seizoenen en dieren. Ook zijn er 
everyday songs (routineliedjes) voor de kleuters in het Engels, om samen mee te zingen. In 
groep 3 en 4 worden de thema’s herhaald en uitgebreid. Hier gebruiken we aansprekende en 
eenvoudige popliedjes en sing along songs die de leerlingen deels zullen herkennen en 
meezingen. Het digibord is het uitgangspunt van de lessen maar Groove.me biedt daarnaast 
ook activiteiten voor in de kring of in kleine groepjes. 

 

Verkeer 

We werken met de methode WIJZER DOOR HET VERKEER. 
Wijzer door het verkeer is samen met Veilig Verkeer Nederland 
ontwikkeld. Door de ROV's (Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid) is deze verkeersmethode als beste keuze 
bestempeld. De leerstof staat in het teken van oversteken en 
voorgaan, veilig fietsen, weer en verkeer, borden, Kijk uit!, over 
het spoor, tekens, wie mag eerst? En verkeer en vervoer. Er 
wordt gewerkt met een boek en een werkschrift. Ook zijn er 
regelmatig doe-lessen waarbij de kinderen bijvoorbeeld een 
verkeerswandeling maken of onderzoeken hoe veilig hun fiets is.  
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Godsdienst / Sova (sociale vaardigheden) 

 
We werken met de methode HEMEL EN AARDE. Elk jaar komen diverse 
thema’s aan bod. Ook doen we mee met het vastenproject in samenwerking 
met de parochie.  
 
Als Kanjer-school werken wij het gehele jaar aan het Kanjer-project met het 
boek  “Max en de klas” voor groep 4 en gaan wij als Kanjers met elkaar om 
volgens de afspraken:  
 

• We vertrouwen elkaar 

• We helpen elkaar  

• Niemand speelt de baas                    

• Niemand lacht uit  

• Niemand doet zielig    

• Gesymboliseerd door de petten, wit, zwart, rood en geel.  
 
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van 
petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie 
voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. 
Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen 
tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de 
Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te 
vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. 
Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de 

zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je 

grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de 

zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op 

een hele positieve en krachtige wijze gedragen. 

 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt 

een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. 

Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze 

kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren. 

 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, 

bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen 

aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te 

reageren. 

 

De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. 

Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de 

kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid 

dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. 

 

Wanneer ontstaan de echte problemen? Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen 

wegvalt. We vervallen dan in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds 

respect. Het recht van de sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve 

eigenschappen komt dan het woordje ‘te’ te staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te 
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stoer en smeden plannen die ten kosten gaan van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu 

te lollig met humor dat ten koste gaan van een ander en/of zichzelf. Het gedrag is 

onvoorspelbaar onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en beledigend. De vriendelijke en 

bescheiden kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal 

weg en worden als het ware onzichtbaar. De eerste mept van de weeromstuit van zich af, de 

tweede maakt er een grap van en de derde geef het op. Als het onderling vertrouwen 

wegvalt in een groep, dan is de kans groot dat verschillende kinderen zich depressief 

ontwikkelen. 

Meer informatie vindt u op www.kanjertraining.nl . 
 
 

Muziek  

We maken gebruik van de digitale lesmethode 123-zing. 
De 123ZING Muziekmethode is een digitale, flexibele en 
laagdrempelige manier van lesgeven in muziek voor groep 1 t/m 8 
voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen en ouders thuis! Leren 
over muziek door te doen! (zingen, muziek maken, luisteren, noteren, 
bewegen). 
 
 
 

 
 

Gymnastiek 

Een keer in de week gymmen we in de grote gymzaal. De 
tweede gymles wordt in de speelzaal of op het schoolplein 
gegeven. Elke week wordt er een spelles en een les met 
oefeningen gegeven. Gymkleding is verplicht en een handdoek 
mag meegenomen worden zodat voeten, handen en gezicht na 
de les verfrist kunnen worden. 
 

 
 

Tehatex  
T De opdrachten sluiten aan bij de tijd van het jaar en/of 
leerstofgebieden. We werken met verschillende technieken. 
De nadruk ligt op creatief werken, zodat elk kind zijn unieke 
werkstuk kan maken.  
We putten voor onze ideeën en technieken uit de methode 
UIT DE KUNST. 
 
 

 
  

http://www.kanjertraining.nl/
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Zelfstandig werken / computer 

Bij de meeste methodes zijn er oefeningen die de 
leerlingen op de computer kunnen maken. Gedurende de 
schoolweek kunnen zij diverse malen gebruik maken van 
laptops in de klas. 
 
Ook wordt er regelmatig tijd ingeroosterd voor het werken 
met (zelfcorrigerend) spelmateriaal en/of 
gezelschapsspelletjes die in het teken staan van taal, 
spelling, rekenen herhaling of verrijking en automatiseren 
van sommen tot 20 en techniek. Ook is er een bouwhoek 
en een speelhoek met een “winkeltje” 

 
 

Algemeen 
Regelmatig mogen leerlingen meehelpen met kleine klusjes. Iedere week zijn twee leerlingen 
onze weekhulp.  
 
schriftenweekend 
Twee keer per jaar is er een schriftenweekend. Dan brengen alle leerlingen al hun schriften 
mee naar huis ter inzage. Na het weekend gaat alles dan weer mee terug naar school. U 
heeft zo tussendoor enig zicht op het gemaakte werk. 
 
huiswerk 
We geven de kinderen in groep 3 geen huiswerk mee naar huis. Al het oefenwerk, 
remediering en verrijking wordt op school gedaan. Natuurlijk vragen wij wel of u regelmatig 
samen met uw kind een boekje leest. 
 
ziekte / verlof 
Als uw kind om welke reden dan ook niet naar school komt, wilt u dit dan altijd telefonisch of 
schriftelijk even melden. (liefst niet door laten geven door broertjes/zusjes, 
vriendjes/vriendinnetjes ed.) Verlof buiten de vastliggende vrije dagen moet u schriftelijk 
aanvragen bij de directie via een aanvraagformulier.  
 
Rapport  

Tweemaal per jaar worden de resultaten van de leerlingen op een rapport weergegeven. Er is 

dan ook gelegenheid voor een 10-minutengesprek over deze resultaten. Natuurlijk kunt u ook 

buiten deze 10-minutengesprekken contact hebben met ons. Neem dan ook altijd met ons 

contact op als u iets wilt vragen of laten weten. Schriftelijk, telefonisch, na schooltijd of door 

even een afspraakje te maken. Aan het begin van het schooljaar vindt er een 

kennismakingsgesprek plaats en kunt u ook alle methodematerialen die uw kind dit 

schooljaar gaat gebruiken, bekijken. 

 

Pauze   

Tijdens de pauze is er gelegenheid om meegebracht fruit, een gezonde koek en/of drinken te 

nuttigen. Mogen wij u vragen om geen pakjes drinken mee te geven maar hervulbare flesjes 

of bekers. En ook niet te grote hoeveelheden zodat er voor uw kind nog tijd over blijft om te 

spelen in de pauze. 

 


