
 

 

 

 

ZELFBEWUST – BELEVEN – GEBORGENHEID 

 

 

Informatie groepen 3  
 

2018-2019 

 
 

 
 



 2 

Leerkrachten 
 

3FL 

  

 

Femke Buijs  (maandag, dinsdag, woensdag)  

Lisenka Mathijssen  (donderdag, vrijdag) 

 
3BM 

 
 
Boukje van Haren (maandag, dinsdag) 

Merijn van Steenderen (woensdag, donderdag, vrijdag) 
  

3IC 

 
 

Ingmar Ouweneel (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag) 
Clare Proost (vrijdag) 

 

RT-er 

  
Claudette Kops (maandagochtend, dinsdag, woensdag, donderdag, 

vrijdagochtend)  
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Afspraken 
 
Gymnastiek 

Alle groepen 3 hebben gymnastiek op dinsdagmiddag en 
donderdagmiddag. Donderdagmiddag worden de gymlessen verzorgd 

door een vakdocent. 
De gymspullen mogen tussen de gymlessen door niet op school blijven 

hangen. 
De gymkleding bestaat uit een T-shirt met een korte broek of een 

gympakje en gymschoenen (geen zwarte zolen en geen ballet- of 

turnschoentjes). Bij voorkeur gymschoenen met elastiek of klittenband, 
zodat uw kind ze zelf aan en uit kan trekken. In verband met de veiligheid 

lang haar bij voorkeur in een staart of vlecht en liever geen sieraden. 
Het is fijn als de kinderen op de dag van de gymles makkelijke kleren en 

schoenen dragen die ze zelf aan en uit kunnen trekken. Wilt u op zowel de 
kleren, schoenen als de tas de naam van uw kind vermelden? 

 
Schrijfgerei 

In groep 3 schrijven de leerlingen met een potlood. We laten de kinderen 
werken met materialen van school. Ze hoeven dus geen potloden e.d. van 

thuis mee te brengen. Een Stabilo-potlood is in groep 3 niet toegestaan. 
 

Verjaardagen 
Vóór de pauze vieren we de verjaardag. De jarige mag dan trakteren en 

er wordt dan voor haar/hem gezongen. Wij geven de voorkeur aan een 

gezonde traktatie. De jarige mag tijdens de ontvangst in de middag de 
klassen rond (alle leerkrachten van groep 3 en zijn/haar juf van vorig 

jaar). Het is niet de bedoeling ook broertjes en/of zusjes te trakteren. Dat 
kan na 12.00 uur. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen niet op 

school uitgedeeld worden. 
 

Speelkwartier 
Het speelkwartier is ’s morgens van 10.10 tot 10.25 uur.  

’s Middags is er voor de groepen 3 nog een pauze van 14.25 tot 14.35 
uur. 

 
Fruit eten 

Vlak voor of vlak na de pauze wordt er in alle groepen fruit gegeten. Het 
is ook echt de bedoeling dat de kinderen dan fruit eten en geen (gezonde) 

koeken. Ook kunnen de kinderen dan iets drinken. Graag alle bekers en 

bakjes voorzien van naam. 
 

Meeneemmiddag of -ochtend 
Eens in de zoveel tijd mogen de kinderen speelgoed van huis mee naar 

school nemen: de ‘meeneemmiddag’ (of –ochtend). Dit wordt van tevoren 
aangekondigd bij de kinderen. Op andere dagen mogen de kinderen geen 

speelgoed, pennen, etuis etc. van thuis mee naar school nemen.  
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Post 
Op vrijdagmiddag krijgt de oudste van het gezin altijd de post van school 

mee naar huis. De nieuwsbrief komt per e-mail. 

Informatie voor ouders/verzorgers 
✓ Na schooltijd kunt u altijd even binnenlopen wanneer u iets wilt 

mededelen of vragen. Wilt u een gesprek met de leerkracht dan 
graag even een afspraak maken. 

✓ Bij elk lokaal hangt een lijst waarop u de overblijflocatie en 

naschoolse opvang van uw kind kunt noteren. Vult u deze lijst aub 
zo spoedig mogelijk in, zodat wij uw kind hierbij makkelijk kunnen 

helpen. 
✓ Op donderdag 30 augustus (19.45-20.20)vindt de 

informatieavond plaats. Drie keer per jaar vindt er een 10-
minutengesprek plaats. De eerste ronde zijn 

kennismakingsgesprekken en die zijn dit schooljaar op dinsdag 
4 september en donderdag 13 september. De 2e en 3e ronde 

gesprekken zijn op donderdag 31 januari en dinsdag 5 februari en 
dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni. Voor ronde 2 en ronde 3 

gaat er een rapport mee naar huis, rapport 1 op vrijdag 25 januari 
en rapport 2 op vrijdag 21 juni. 

✓ Daarnaast kunt u op school de schriften inkijken op woensdag 7 
november en op woensdag 27 maart. U bent dan welkom in de 

klas van 12.15 tot 12.30 uur.   

 
Toetsing 

De rapporten worden gebaseerd op toetsen die behoren bij de 
verschillende methodes. Deze toetsen worden beoordeeld met behulp van 

een 80% norm. Dit betekent dat kinderen 80% van de opgaven correct 
moeten maken om een voldoende te scoren.  

 
Methode-onafhankelijke toetsen 

Twee keer per jaar worden er toetsen van het leerlingvolgsysteem 
afgenomen. (CITO). Dit zal zijn in januari en mei/juni. De onderdelen 

lezen (AVI en DMT), woordenschat, spelling en rekenen-wiskunde worden 
afgenomen. Een overzicht van de resultaten vindt u in het ouderportaal 

Parnassys en als bijlage terug in het rapport.  
 

In de groepen 

Voor de groepen 3 starten we de ochtend en de middag met de ontvangst. 
De kinderen mogen na de 1e bel om 8.35 en 13.05 uur naar binnen. De 2e 

bel gaat om 8.40 en 13.10, dan moeten alle kinderen naar boven. Om 
8.45 en om 13.15 uur sluiten de deuren van de klassen en moeten alle 

kinderen binnen zijn.  
Het is de bedoeling dat de kinderen zo snel mogelijk zonder hun ouders 

(of begeleiders) naar de eigen lokalen komen. Gedurende de eerste twee  
schoolweken kunt u natuurlijk even komen kijken in de klas van uw kind. 

We willen iedereen vragen om na deze weken alle kinderen zelf naar de 
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klassen te laten lopen. Dit is nodig om onnodige drukte op de trappen en 
de gangen te voorkomen. Alle groepen 3 bevinden zich op de eerste 

verdieping.  

 
Ziekmelding 

Als uw kind ziek is, wilt u dat dan melden vóór aanvang van de 
schooltijden via het telefoonnummer 076-5226531. 

 
Vervoer naar school 

Alleen leerlingen die buiten het gebied wonen dat begrensd wordt door de 
Ginnekenweg, de Franklin Rooseveltlaan, de Van Riebeecklaan en de 

singels mogen op de fiets naar school komen. Alle fietsen moeten op het 
schoolplein worden weggezet in de daarvoor bestemde rekken. Op de 

oprijlaan en op het schoolplein mag niet worden gefietst. 
Ook raden wij u af de kinderen met de auto naar school te brengen in 

verband met de beperkte parkeercapaciteit en ter bevordering van een 
veilige verkeerssituatie rond de school. 

 

Leerstof 
 

Taal en lezen 

In groep 3 start voor de meeste kinderen het aanvankelijk lezen. Het kind 

leert de relatie tussen letters en klanken en tussen geschreven en 
gesproken woorden. We werken met de nieuwe versie van Veilig Leren 

Lezen, de Kim versie. De leerlingen die groep 3 binnenkomen hebben al 
duidelijke verschillen in tempo en niveau. Sommige kinderen lezen al een 

aantal letters, anderen eenvoudige woordjes of zelfs een verhaaltje. Om 
goed om te kunnen gaan met deze verschillen, werken we vanaf kern 1 

gedifferentieerd.  

 
In de eerste weken van groep 3 wordt er bij de kinderen die daarvoor in 

aanmerking komen een toets afgenomen om te kijken of zij kunnen 
starten met de zogenaamde ‘zonversie’ van de methode Veilig Leren 

Lezen. De zongroep bestaat uit kinderen die vanaf kern 1 al een volledige 
letterkennis hebben en die korte woordjes van het type medeklinker-

klinker-medeklinker vlot en correct kunnen lezen. Ook wordt van hen een 
zelfstandige werkhouding verwacht.  

De overige kinderen starten met de maanversie. Binnen de maanversie 
zijn ook weer mogelijkheden voor differentiatie. Kinderen met een 

moeizame leesontwikkeling hebben behoefte aan extra instructie en/of 
begeleide inoefening. Veilig Leren Lezen voorziet hierin in met de 

steraanpak.  
Gedurende het schooljaar kan een kind ook nog overstappen naar de 

zonmaterialen, als het daarvoor in aanmerking komt. Andersom kan een 

leerling ook van de zon- naar de maangroep gaan, als blijkt dat de stof te 
moeilijk wordt. 

De kinderen beginnen in groep 3 met losse letters en eenvoudige 
eenlettergrepige woorden. Halverwege het schooljaar zijn vrijwel alle 
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letters behandeld. Als alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot 
lezen van woorden steeds belangrijker. Ook oefenen de kinderen met het 

lezen van meerlettergrepige woorden.  Aan het einde van groep 3 zijn de 

meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van AVI E3.  

Wij adviseren u om dagelijks samen met uw kind 10 tot 15 minuten te 

lezen. Dit kan in de vorm van voorlezen, samen hardop lezen, stillezen, 
om de beurt een stukje lezen, of door uw kind een verhaal voor te laten 

lezen. Regelmatig ontvangt u een VLL-ouderbrief per mail over het 
lesaanbod en het thema van dat moment. U ontvangt dan ook de 

leesrijtjes van veilig en vlot. Heeft u behoefte aan meer informatie over 
leren lezen of aan leestips? Kijk dan ook eens op de website van veilig 

leren lezen www.veiliglerenlezen.nl of kijk op www.zwijsenouders.nl. 

Schrijven 

Voor het schrijven gebruiken we de nieuwe versie van de methode 
Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij Veilig Leren Lezen. De 

kinderen leren direct de letters van het woord schrijven dat ze net hebben 
leren lezen. De kinderen krijgen eerst alle losse letters en cijfers 

aangeboden. Eind groep 3 leren de kinderen aan elkaar schrijven. Er 

wordt veel aandacht besteed aan een correcte schrijfhouding en de juiste 
pengreep. 

 
Rekenen en wiskunde  

In groep 3 leren de leerlingen ordenen, tellen, groeperen en splitsen met 
getallen tot twintig. Wij hebben onze eigen rekenkalender ontwikkeld om 

naast de inzet van de methode ook gebruik te maken van bewegend 
leren. Onze rekenmethode is Alles Telt. Binnen de methode hebben wij 

keuzes gemaakt om beter aan te sluiten bij het leren en niveau van onze 
leerlingen. Naast instructie en verwerken in schriften hebben we 

rekenbakken met daarin leer- en spelmateriaal wat aansluit bij de te 
behalen doelen en een onderdeel van de gymles is een rekenactiviteit. 

 
In groep 3 wordt aandacht besteed aan tellen, splitsen (het splitsen van 

een getal in twee delen), getalbetekenis (bijvoorbeeld telefoonnummers 

en huisnummers), verdubbelen en halveren. Ook maken de kinderen 
kennis met cijfer- en rekensymbolen en de telrij tot 100. De kinderen 

leren optellen en aftrekken tot en met 20. Kinderen maken daarbij gebruik 
van hun vingers, het rekenrek en geld.  

Daarnaast maken de kinderen kennis met de basis van het klokkijken 
(hele en halve uren, een uur vroeger of later). Ook doen ze ervaring op 

met meten en meetkunde. Bij meten wordt de lengte van bijvoorbeeld 
een potlood gemeten met een kralenliniaal. Bij meetkunde leren de 

kinderen om halve voorwerpen heel te maken met een spiegel en 
blokkenbouwsels na te bouwen en te beschrijven.   

Het geldrekenen start in groep 3 met de introductie van de euromunten 
van 1 en 2 euro en de briefjes van 5, 10 en 20 euro. 

 

http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.zwijsenouders.nl/
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Daarnaast werken wij in groep 3 met gekopieerde ‘doorwerkboekjes’, die 
bedoeld zijn als extra stof voor de momenten waarop kinderen klaar zijn 

met hun reguliere taken. Deze doorwerkboekjes hebben allemaal een 

tekenfilmfiguur op de voorkant, zo hebben we o.a. een Plutoboekje, een 
Mickeyboekje en een Kwik, Kwek en Kwakboekje (oplopend in 

moeilijkheidsgraad). Deze boekjes bevatten opdrachten voor herhaling en 

inoefening van de stof die in de methode Alles Telt wordt aangeboden.  

Het werkschrift van Alles Telt kijken wij na iedere gemaakte les na en we 

laten de kinderen opdrachten verbeteren of opnieuw maken als ze niet 
goed zijn uitgevoerd. De doorwerkboekjes kijken we steekproefsgewijs na. 

Ook laten we kinderen de opdrachten niet verbeteren of opnieuw maken 
in de klas. Als een boekje uit is, mag het mee naar huis. Het kan dus 

voorkomen dat de kinderen werk mee naar huis krijgen dat niet volledig is 
nagekeken of is verbeterd. Als u wilt, kunt u als ouder het gemaakte werk 

samen met uw kind bekijken en (indien nodig) bespreken hoe het is 

gedaan.  

Verkeer 

Een van onze thema’s is Sirenes aan. Binnen dit thema werken we 6 

weken aan de kerndoelen verkeer. We gebruiken hierbij de methode 

Wegwijs en zelfontwikkelde activiteiten..  

 
Muziek 

De eerste helft van het schooljaar geven alle groepsleerkrachten zelf 

muziekles. Het vak muziek wordt in de tweede helft van dit schooljaar 
gegeven door Jan-Willem van der Sande, die aan onze school verbonden 

is als vakleerkracht. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan het Rotterdams 
Conservatorium. In zijn muzieklessen worden aspecten behandeld als: 

stemvorming, bewegen op muziek, kennis van en spelen op 
muziekinstrumenten, muziek beluisteren, componeren, improviseren, 

vorm (ook in samenhang met andere kunstvormen) en notatie. Ook 
komen natuurlijk allerlei actuele muziekonderwerpen aan bod. 

De bedoeling van de muzieklessen is om bij kinderen belangstelling te 
bevorderen voor de verschillende onderdelen van muziek. 

Zowel kennis van muziek als ontwikkeling van creativiteit en sociale 
vaardigheden in en door middel van muziek worden nagestreefd. De 

muzieklessen in groep 3 vinden dit schooljaar plaats op donderdag. 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Een goede sfeer in de klas is van wezenlijk belang. Daar zal het hele jaar 
aandacht aan besteed worden. Dit doen we door middel van de 

Kanjertraining waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. 
Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden 

(preventief) of te verbeteren (curatief). Als de lessenreeks curatief wordt 
gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de 

lessenreeks de leerlingen een betere band hebben gekregen met 
elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas. Subdoelen 

zijn: 
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• bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas 

• versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen 

• beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën 

in conflicten 

• bewustwording van eigenheid bij leerlingen: ik doe mij niet anders 

voor dan ik werkelijk ben 

 

De eerste 6 weken werken we met de gehele school aan “de gouden 

weken”. De vorming van de groep staat hierin centraal. Dmv van 

energizers en spelletjes leren de kinderen elkaar, de leerkrachten en de 

regels kennen.  

 

Bewegingsonderwijs 
We werken met de methode Planmatig Bewegingsonderwijs. Naast 

gerichte oefeningen in het aanleren van vaardigheden als springen, lopen, 
zwaaien, duikelen en klimmen, komen ook spellessen voor waarbij bal- en 

vaardigheidsspelen aangeleerd worden. Spellessen worden verzorgd door 

de eigen leerkracht. De toestellessen worden verzorgd door een 
vakdocent. 

 
Wereldoriëntatie/thematisch werken 

Wereldoriëntatie komt in groep 3 aan bod aan de hand van thema’s. 5 
Thema’s worden schoolbreed aangeboden en daarnaast zullen we 

aansluiten bij thema’s die leven, zoals sinterklaas. We bouwen samen een 
thema op volgens het leerpad van de Zandberg. (dromen, denken, 

durven, doen) Dit betekent dat we werken in de klas met lessen rondom 
het thema en we werken met de groepen 3 in ’t Lab (lekker alles 

beleven). Ongeveer 2x per week mogen de kinderen in dit speelleerlokaal 
aan de slag. Dit is geheel ingericht in het thema en met verschillende 

hoeken. (taalhoek, ontdekhoek, ict hoek, rekenhoek, leeshoek, 
themahoek etc). Het Lab kan ook ingezet worden bijvoorbeeld als 

presentatieruimte, wat past bij het thema en de vraag van de leerlingen. 

 
Catechese 

Er wordt gewerkt met projecten. Het zwaartepunt ligt rondom Kerstmis en 
Pasen. 
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Een dag in groep 3 
 

De kinderen mogen vanaf 8.35 uur naar binnen. De deuren sluiten om 

8.45. In de klas kunnen ze een keuze maken uit een ontvangstwerkje. Om 
ongeveer 9.00 uur gaan we in de kring en wordt er taal- en/of 

rekeninstructie gegeven. De leerlingen gaan daarna zoveel mogelijk 
zelfstandig aan het werk, dit met behulp van het planbord. 

Om 10.10 uur gaan de kinderen buiten spelen samen met de groepen 4 
en 5. Vlak voor of vlak na de pauze wordt er fruit gegeten. Om zo min 

mogelijk afval te creëren willen wij u vragen om drinken in een beker mee 
te geven in plaats van pakjes. 

Daarna volgt meestal een schrijfles. Het schrijven wordt zoveel mogelijk 
klassikaal aangeboden.  

 
In de middag werken we vooral met thema’s in het Lab en is er tijd voor 

de expressievakken, gym, beeldende vorming en Kanjertraining. 
 

Eén keer per week krijgen de leerlingen muziekles, deze wordt gegeven 

door de groepsleerkracht en later in het jaar door een vakleerkracht. 
 

 
Zelfstandig werken in groep 3 

 
De instructie wordt zelfstandig verwerkt. Hierbij maken we gebruik van 

het planbord. Daar staan taken op die af moeten en keuzetaken. Tijdens 
het zelfstandig werken kan de leerkracht zijn/haar aandacht geven aan 

die kinderen die extra of andere instructie nodig hebben. Dit gebeurt dan 
aan de instructietafel of aan hun eigen tafel. 

Het verplichte werk bevat altijd een aantal pagina’s uit het werkboekje 
van Veilig Leren Lezen. Daarnaast wordt er ander lees, schrijf- en 

rekenwerk aangeboden tijdens het zelfstandig werken. 
De leerlingen werken regelmatig met educatieve software van Veilig Leren 

Lezen, Alles Telt (onze rekenmethode) of Ambrasoft tijdens het zelfstandig 

werken. 
 

 

Remedial Teaching (RT) 
Kinderen die moeite hebben met leren lezen en/of rekenen kunnen in 

aanmerking komen voor extra ondersteuning door onze remedial teacher 
(RT-er) juf Claudette Kops. Juf Claudette is werkzaam op 

maandagochtend, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend. De 

kinderen krijgen in haar lokaaltje enkele keren per week in een klein 
groepje extra instructie en/of begeleide inoefening. 
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Contact 
 

Heeft u nog vragen, kom dan na schooltijd gerust even naar de leerkracht 

van uw kind toe. Of neem contact met hem/haar op via de e-mail 
(voornaam.achternaam@inos.nl). Wij vinden het prettig als de e-mail 

vooral gebruikt wordt voor korte mededelingen over bijvoorbeeld (tand) 
artsbezoek (ruim van tevoren aangegeven) of om een afspraak te 

plannen. Voor inhoudelijke vragen over uw kind maken wij liever een 
persoonlijke afspraak na schooltijd. Wij streven ernaar e-mail binnen drie 

werkdagen te beantwoorden.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 

De leerkrachten van de groepen 3, 
 

Ingmar, Clare, Boukje, Merijn, Femke, Claudette en Lisenka 
  

mailto:voornaam.achternaam@inos.nl


 11 



 12 

 

 



 13 

 

  



 14 

Rekenen methode alles telt jaargroep 3 
 
Getalrelaties en ~begrip 
- Getallen en de telrij tot en met 20. 
- Kennismaking met de getallen en de telrij tot en met 50 en later 
   tot en met 100. 
- Ordenen van getallen (ook buurgetallen). 
- Aantallen symboliseren (fiches, dobbelsteenpatronen, vingerbeelden,  
   een getal) 
- Getalbeelden tot en met 20 (onder andere op het rekenrek). 
- Tellen van niet~zichtbare hoeveelheden. 
- Aantallen turven. 
- Structureren en analyseren van getallen tot en met 20, met name  
   via vijf~ en tienstructuur. 
- Plaats van getallen op de getallenlijn tot en met 20. 
- Splitsen, verdubbelen en halveren van getallen tot en met 20. 
- Tellen met sprongen van 2, 3, 4, 5 en 10. 
- Even getallen en oneven getallen (dubbelen en bijna~dubbelen). 
- Hoeveelheden verdelen in gelijke delen. 
- Plaats van vijf~ en tientallen op de getallenlijn tot en met 100. 
- Splitsen van getallen tot en met 100 in tientallen en eenheden  
   met hulp van het TE~schema. 
- Getalbetekenis duiden, begrijpen en verwoorden. 
 
Basisvaardigheden + en - 
- Splitsen van getallen tot en met 10. 
- Splitsen van getallen in tientallen en eenheden. 
- Noteren van splitsingen als optelsom. 
- Optellen en aftrekken tot en met 10. 
- Optellen en aftrekken boven de 10 naar analogie van sommen  
   onder de 10. 
- Optellen en aftrekken tot en met 20 op het rekenrek met overschrijding  
   van het tiental. 
- Aanvullen tot en met 20. 
- Herhaald optellen (als voorbereiding op het vermenigvuldigen). 
- Samenhang in optelsommen tot en met 20 met behulp van het  
   optelbord ontdekken. 
- Rekenen in nieuwe oefenvormen zoals rekendriehoeken en  
   getallenmuurtjes. 
- Optel~ en aftreksommen afleiden uit contexten. 
- Het verband tussen optellen en aftrekken. 
 
Basisvaardigheid x 
- Tellen met vaste groepjes. 
 
Lengte en omtrek 
- Lengte meten met de kralenliniaal en de meetstrook. 
- Lengte en hoogte meten met natuurlijke maten. 
- Lengtes vergelijken. 
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Oppervlakte 
- Kennismaking met oppervlakteberekening met een  
   natuurlijke maat (postzegels). 
 
Inhoud en volume 
- Kennismaking met volumemeting (met maatbekers). 
- Hoeveelheid gelijk verdelen. 
 
Gewicht 
Deze leerlijn start in Jaargroep 4. 
 
Meetkunde 
- Ruimtelijke begrippen (onder andere voor, achter, links en rechts) 
- Meetkundige vormen (driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel). 
- Spiegelen (spiegellijn, verdubbelen en halveren door spiegelen,  
   eigenschappen van spiegelbeeld). 
- Blokkenbouwsels nabouwen, beschrijven en omzetten in plattegronden. 
- Vlakvullingen maken met behulp van meetkundige basispatronen. 
- Figuren halveren. 
- Patronen leggen met behulp van meetkundige basisfiguren. 
 
Geld 
- Kennen en gebruiken van munten van 1 euro en 2 euro en biljetten  
   van 10 euro en 20 euro. 
- Kennismaken met optellen en aftrekken tot en met 20 in geldcontext. 
- Bedragen tot en met 10 euro op verschillende manieren betalen met  
   munten en biljetten, en later tot en met 20 euro. 
- Samenstellen van geldbedragen.  
- Wisselgeld berekenen. 
- Geldbedrag gelijk verdelen. 
 
Tijd 
- Plaatsen van de urenwijzer. 
- Klokkijken met hele en halve uren (analoog). 
- Namen van de dagen benoemen. 
- Oriënteren op de kalender. 
- Koppelen van dagritme aan kloktijden. 
- Tijdsbeleving. 
 

 

 

 


