
 

Van links naar rechts: Florine, Annemiek, Ivana, 
Viviane, Liza, Frank en Monique

Groepen 3

Informa(ekaart

CONTACTGEGEVENS 
Blinkertpad 3 • Telefoon: 023 524 22 55 • www.beatrixschoolhaarlem.nl 
  
Groep 3A 
viviane.van.luyn@spaarnesant.nl (ma t/m di) 
monique.moison@spaarnesant.nl (di t/m vr) 
(Juf Monique is één keer in de twee weken op dinsdag vrij.) 

Groep 3B 
florine.daub@spaarnesant.nl (ma t/m di) 
liza.verleun@spaarnesant.nl (woe t/m vr) 

Onderwijsondersteuning 
ivana.beerendonk@spaarnesant.nl  
annemiek.joosten@spaarnesant.nl  
frank.geisink@spaarnesant.nl  
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SCHOOLVAKANTIES  

HerfstvakanWe  15 okt. t/m 23 okt. 2022  

KerstvakanWe  24 dec. t/m 8 jan. 2023 

VoorjaarsvakanWe 25 feb. t/m 5 maart 2023 

Pasen   7 april t/m 10 april 2023 
MeivakanWe  22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart  18 mei t/m 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023  
ZomervakanWe 22 juli t/m 3 sept. 2023 

STUDIEDAGEN   
26 september 2022    
24 oktober 2022    
16 november 2022 
24 februari 2023 (administraWe-/overlegdag) 
17 maart 2023 
06 april 2023 
17 mei 2023 
19 juni 2023 (administraWe-/overlegdag) 

Waar je in deze informaWekaart ouder leest, bedoelen we ouders/
verzorgers. 

SCHOOLTIJDEN  
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 uur 
De leerlingen komen zelf de klas in tussen 08.20 - 08.25 uur. Je bent 
welkom om af en toe mee naar binnen te lopen. Om 08.30 uur start  
de les. Wanneer je te laat op school bent, neem dan afscheid van je kind 
bij de buitendeur. Na schoolWjd ben je ook welkom om af en toe een 
kijkje in de klas te komen nemen of om een vraag te stellen.



ALLERGIEËN / MEDISCHE INFORMATIE 
Heed je kind een allergie of is er op medisch gebied belangrijke 
informaWe te delen? Neem dan contact op met de leerkracht. 
  
ETEN EN DRINKEN 
Rond 10.00 uur eten en drinken de leerlingen een gezond tussendoortje 
in de klas (bij voorkeur fruit of groente). Tussen 11:30-12:00 uur lunchen 
de leerlingen met de leerkracht in de klas en spelen buiten onder 
begeleiding van de medewerkers van school en van kinderopvang Op 
Stoom. 

GYM 
De leerlingen krijgen twee keer per week gymles van onze vakleerkracht 
meester Pieter. De gymlessen zijn op maandag en donderdag.  
De leerlingen gymmen in gymkleding en het liefst op gymschoenen.  
Deze gymschoenen worden alleen binnen gedragen, zodat de gymzaal 
schoon blijd. In verband met de veiligheid worden sieraden en horloges 
afgedaan. Wil je voor schoolWjd een bericht sturen naar de leerkracht als 
je kind niet kan of mag gymmen? 

HOOFDLUIS 
Na elke vakanWe controleren luizenouders alle leerlingen op hoofdluis en 
neten. We nemen contact op als er hoofdluis of neten bij jouw kind 
worden gevonden. We vragen om je kind op te komen halen en te 
behandelen. Een behandeling bestaat voornamelijk uit het haar kammen 
met een luizenkam, eventueel aangevuld met het gebruik van een anW 
hoofdluizenmiddel. Dezelfde dag sturen we een Social Schools bericht 
naar alle ouders met de mededeling dat er hoofdluis is aangetroffen bij 

één of meerdere leerlingen in de groep. Een neet ontwikkelt zich tot luis 
in ongeveer Wen dagen. Om verspreiding te voorkomen, is het van belang 
om na dit bericht je kind voor een periode van twee weken thuis goed te 
controleren en dagelijks te kammen met een luizenkam. hips://
www.rivm.nl/hoofdluis 

IEP-LEERLINGVOLGSYSTEEM 
We werken met het IEP-leerlingvolgsysteem. Het IEP LVS bevat toetsen 
en meeWnstrumenten die verder kijken dan alleen taal en rekenen, 
namelijk leeraanpak, sociaal-emoWonele ontwikkeling en creaWef 
vermogen. Deze hart & handen- en hoofdafname sluiten goed aan bij de 
visie van onze school. De hart & handen afname vindt één keer per 
schooljaar en de hoofdafname twee keer per schooljaar plaats. We 
gebruiken deze gegevens om de groei van individuele leerlingen in kaart 
te brengen. 

IPADS 
In groep 3 werken de leerlingen met iPads. Deze worden o.a. ingezet ter 
ondersteuning van de ontwikkelgebieden rekenen en lezen. Ook de IEP-
afnames worden op een iPad gemaakt. 

KIESBORD 
Naast de methodelessen werken we in de 
groepen 3 (net als bij de groepen ½) met een 
kiesbord. Op dit kiesbord staan verschillende 
acWviteiten in de klas en/of in de wisselgroep. 
Bijvoorbeeld een leeshoek, stempelhoek of 
leiermuur. De leerlingen werken zelfstandig aan
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deze acWviteiten. In het begin van het het schooljaar hebben de 
acWviteiten een duidelijke link naar de bekende acWviteiten van de 
kleuterbouw. In de loop van het jaar stemmen we deze acWviteiten 
steeds meer af op de leerlijnen en lesdoelen in groep 3. 

KWINK 
Kwink is onze methode voor sociaal-emoWoneel leren. Leerlingen leren 
wie ze zelf zijn, leren omgaan met anderen en leren verantwoorde keuzes 
te maken. 
  
We hebben heldere en eenduidige gedragverwachWngen van groep  
1 t/m 8: 
•      Ik mag zijn wie ik ben en jij ook. 
•      Ik ga vriendelijk met de ander om. 
•      Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe en zeg. 
•      Ik zorg voor een rusWge en veilige omgeving. 
•      Ik ga netjes om met alle spullen. 

hips://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders 
  
MAANDVIERING / CULTUURMENU 
Ieder schooljaar verzorgt elke groep samen met de parallelgroep een 
optreden voor ouders, opa's, oma's en alle andere leerlingen van de 
school. De groepen 3 voeren op 22 februari hun maandviering op. 
Daarnaast maken we elk schooljaar gebruik van het cultuurmenu van 
Hart Haarlem. Dit is een structureel cultuurprogramma, waarbij 
leerlingen Wjdens hun basisschoolWjd in aanraking komen met cultureel 
erfgoed en diverse kunstdiciplines, zoals: theater, dans, muziek literatuur, 
beeldende kunst en audiovisuele vorming.  

METHODE REKENRIJK 
Voor het vak rekenen gebruiken we de methode Rekenrijk. In groep 3 
werken we aan getalbegrip en aan de basisvaardigheden, zoals optellen 
en adrekken t/m 20, splitsen t/m 20, klokkijken en geldsommen. 

METHODE VEILIG LEREN LEZEN 
In groep 3 werken de leerlingen met de methode Veilig leren lezen.  
In de methode vormen de klank en leier het uitgangspunt. De leerlingen 
leren steeds één nieuwe leier in combinaWe met eerder geleerde leiers. 
Door deze aanpak komen leerlingen sneller tot het vlot lezen van 
woorden, zinnetjes en korte teksten. 
Zodra de leerlingen een leier hebben geleerd, leren ze meteen hoe deze 
leier geschreven wordt. De leerlingen leren schrijven in blokschrid. Ze 
schrijven met een driekanWg potlood van school, omdat deze vorm de 
juiste pengreep sWmuleert. 

MIJNRAPPORTFOLIO / GESPREKKEN 
We werken met MijnRappornolio als middel om de ontwikkeling van 
jouw kind inzichtelijk te maken. In onze visie spelen betrokkenheid bij de 
eigen ontwikkeling en eigenaarschap van leerlingen een belangrijke rol. 
We leren de leerlingen dat ze zelf invloed hebben op hun eigen 
ontwikkeling en moWvaWe. Hierdoor leren ze 
zichzelf steeds beter kennen en dat draagt bij aan 
het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Wij vinden 
leerlingen dan ook een belangrijke 
gesprekspartner bij de ontwikkelgesprekken.



In deze gesprekken vertelt de leerling samen met de leerkracht over 
persoonlijke leerdoelen en talenten. Naast het startgesprek aan het 
begin van het schooljaar, worden er minimaal twee ontwikkelgesprekken 
per schooljaar gepland. Het kan zijn dat je je ergens zorgen over maakt 
en de leerkracht liever alleen spreekt. Dit is natuurlijk mogelijk. Neem 
gerust contact op voor een extra afspraak. De leerkracht nodigt ouders 
ook uit voor een extra gesprek als daar vanuit school aanleiding voor is.   

MOBIELE TELEFOONS 
Onder schoolWjd  staat de mobiele telefoon uit en wordt bewaard in de 
tas van de leerling. Het mee naar school nemen van een mobiele 
telefoon is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Sommige horloges 
hebben meer funcWes dan alleen de Wjd aflezen. Onder schoolWjd staan 
deze overige funcWes uitgeschakeld.  

MUZIEKLAB 
Dit schooljaar gaan de leerlingen onder begeleiding van externe 
vakspecialisten muziek aan de slag met de module: Alles is muziek.  
De leerlingen maken kennis met verschillende muzieksoorten en 
muziekinstrumenten. Ze beluisteren muziekfragmenten en proberen 
hierna de thema’s van deze fragmenten te vertalen naar eigen 
muziekstukjes.  

ONLINE ONDERWIJS 
We kunnen als het nodig is, overstappen van fysiek naar online 
onderwijs. Dit doen we bijvoorbeeld als de leerkracht wel in staat is om 
les te geven, maar zelf thuis moet blijven (bijv. quarantaine). Als de 
leerkracht ziek is en er is geen vervanging, dan stappen we over op het 
zelfstandig thuiswerken m.b.v. Padlet. Voor alle groepen staat er een 

Padlet klaar om in te zeien in deze onverwachte situaWes. Met hybride 
onderwijs (lesgeven aan zowel leerlingen thuis als op school) zijn we 
terughoudend. Dit is alleen mogelijk als een leerling niet ziek is, maar 
wel langere Wjd thuis moet blijven (bijv. quarantaine). 

OUDERHULP / KLASSENOUDER(S) 
Elke groep heed één of twee klassenouders die helpen bij het 
organiseren van o.a. hulpouders bij een acWviteit. RegelmaWg hebben wij 
hulp nodig bij luizenpluizen, uitstapjes of andere acWviteiten. Wil je graag 
klassenouder zijn? Laat het de leerkracht weten bij de start van het 
schooljaar. Bij meerdere aanmeldingen wordt er geloot. 

ROKEN EN ALCOHOL 
De school en het schoolplein zijn rookvrije zones. Alle acWviteiten met 
leerlingen, zowel binnen als buiten de school (bijv. excursies en kamp) 
zijn rook- en alcoholvrij. 

SCHOOLACCOUNT 
Alle leerlingen hebben een schoolaccount. Via het communicaWe- en 
samenwerkingsplanorm Teams wordt dit account gebruikt Wjdens het 
(eventuele) onlineonderwijs.  

SCHOOLBIBLIOTHEEK 
We beschikken over een ruim gesorteerde 
bibliotheek met leesboeken, waar alle leerlingen 
gebruik van maken. Alle geleende boeken blijven 
op school. Een aantal enthousiaste ouders houdt 
de bibliotheek netjes en up-to-date. Leerlingen 
mogen ook alWjd een boek van huis meenemen.



SCHOOLREIS OF FEEST/UITJE 
Groep 3 gaat dit schooljaar op woensdag 21 september op schoolreis 
naar het Linnaeushof in Bennebroek.  

SOCIAL SCHOOLS 
Via Social Schools ontvang je alle informaWe uit de klas. Bijvoorbeeld 
leuke stukjes van de leerkracht en de nieuwsbrieven en/of mede-
delingen vanuit de school. Als je kind ziek is of een (tand)artsafspraak 
heed, wil je dat dan vóór 08:00 uur via Social Schools laten weten?  
Een verlofaanvraag kan je ook via Social Schools indienen. Bekijk op Het 
Leerplein-MZK - regio Midden en Zuid Kennemerland of je aanvraag 
gebaseerd is op een geldige reden voor verlof. Je kunt op deze website 
lezen dat een aanvraag voor extra vakanWeverlof zelden mag worden 
toegekend.  

THEMATISCH WERKEN 
Bij het themaWsch werken wordt het ontdekkend, onderzoekend en 
ontwerpend leren gesWmuleerd. We werken met thema’s waarbij we 
het lesaanbod van verschillende vakken geïntegreerd aanbieden. Het 
lesaanbod krijgt op deze manier samenhang waardoor leerlingen 
verbanden gaan leggen. Door deze manier van werken kunnen 
leerlingen hun talenten inzeien en ontdekken ze nieuwe talenten van 
zichzelf. De doelen voor de vakken van wereldoriëntaWe zijn zeer 
geschikt voor themaWsch werken. Daarnaast proberen we met de 
basisvakken zoveel mogelijk aan te sluiten bij het thema. Ook de lessen 
beeldende vorming, wetenschap & technologie en culturele vorming 
sluiten aan bij het actuele thema in de klas. Deze lessen worden door 
vakdocenten in samenwerking met de leerkracht voorbereid en 

aangeboden. ThemaWsch werken past goed bij onze visie over 
eigenaarschap. Een leerling heed namelijk invloed op hoe er gewerkt 
wordt aan de lesdoelen en persoonlijke doelen.  

VERJAARDAG 
Verjaardagen vieren we met de groep in de klas en trakteren mag 
natuurlijk. Wil je van te voren met de leerkracht afstemmen welke dag 
het beste uitkomt om te trakteren? We vragen je om rekening te 
houden met het feit dat we gezonde traktaWes promoten en dat de 
traktaWes bescheiden blijven. Kauwgom en lolly’s vinden wij te 
gevaarlijk om op school op te eten en geven deze daarom mee naar 
huis. Op de website: www.gezondtrakteren.nl vind je ideeën voor 
gezonde traktaWes. Na het trakteren in de klas mag de jarige met twee 
klasgenoten de klassen rond bij vier groepen.  

WISSELGROEP 
Het is soms een hele stap van groep 2 naar groep 3. Van regelmaWg 
spelen in de kleuterbouw zijn er in groep 3 meer werkmomenten, waar 
leerlingen aan een tafel ziien en luisteren naar de instrucWe van de 
leerkracht. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen 
creëren we een zachte landing. Dit houdt in dat we zorgen voor genoeg 
speelmomenten op een dag, die we gedurende 
het jaar langzaam asouwen naar meer 
werkmomenten. Om goed te kunnen spelen is 
het fijn als er ruimte is. Om die reden maken 
we gebruik van een extra lokaal. Dit lokaal 
noemen wij de wisselgroep. De leerlingen uit 
beide groepen 3 ontmoeten elkaar daar in
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wisselende samenstellingen en met wisselende doelen. Er werken 
bijvoorbeeld verschillende kleine groepjes leerlingen met een 
onderwijsondersteuner. Of leerlingen zijn zelfstandig aan het werk met 
diverse construcWe- of ontwikkelingsmaterialen, gezelschapsspelletjes 
en/of spel-leeracWviteiten in de thema- of bouwhoek.  

ZELFSTANDIGHEID EN ZELFREDZAAMHEID 
Vanaf de start van de basisschool werken wij aan de zelfstandigheid en 
flexibiliteit van de leerlingen. Dit vinden we belangrijk, omdat 
zelfstandigheid o.a. een gunsWg effect heed op het zelfvertrouwen van 
leerlingen. In groep 3 werken we op verschillende manieren aan deze 
zelfstandigheid: 
• Als de leerlingen ’s morgens binnenkomen, gaan ze aan tafel ziien. 

Op tafel ligt een startopdracht klaar of leerlingen pakken zelfstandig 
werk.  

• Tijdens de verwerking van de lessen verwerken leerlingen de 
aangeboden leerstof zelfstandig, bijvoorbeeld in een werkboek. De 
leerkracht loopt regelmaWg rondes door de groep om het werk van 
leerlingen te bekijken en om beschikbaar te zijn voor vragen.  

• We leren leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht. We werken 
Wjdens het zelfstandig werken met een dobbelsteen, waarmee een 
leerling verschillende dingen kan aangeven: 
‣ ? betekent: Ik heb een vraag. De leerling gaat verder met een 

andere opdracht of een ander werkje, totdat de leerkracht 
langskomt Wjdens zijn/haar ronde.   

‣ Rood betekent: Ik wil ongestoord zelf kunnen werken.  
‣ Groen betekent: Ik ben aan het werk, ik heb geen vraag, als een 

ander kind uit mijn groepje hulp nodig heed, dan wil ik helpen.   

• We gebruiken een Wme-Wmer om aan te geven hoe lang de kinderen 
de Wjd hebben voor een opdracht. 

• Het kiesbord sWmuleert de leerlingen zelf keuzes te maken. 
• Zelfredzaamheid speelt een grote rol in alle dagelijkse zaken in de 

klas, denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een meningsverschil, 
verantwoordelijk zijn voor wat je doet of zegt, het opruimen van 
eigen spullen, zorg dragen voor de gezamenlijke omgeving, rekening 
houden met een ander, enz.  



ZELF MEENEMEN  
Op school hebben de leerlingen verschillende schoolspullen nodig, die 
zij van thuis meenemen. De leerlingen hebben één lade op school, 
waar o.a. ook een leesboek, kladblok, dobbelsteen en een wisbordje in 
ziien. Handig om met dit feit rekening te houden bij de aanschaf van 
de spullen. Fijn als er gekozen wordt voor een klein etui, waar de 
meeste spullen van thuis inpassen. 
Wat neemt je kind zelf mee: 
• Etui 
• Kleurpotloden   
• Puntenslijper voorzien van opvangbakje geschikt voor driekanWge 

potloden. (De leerlingen krijgen namelijk van school een driekanWg 
schrijfpotlood.)  

• Gum  
• Liniaal  
• LijmsWd  
• Koptelefoon voor het gebruik van een iPad


