
Leraar Willy Anna van den Hoff 
van basisschool De Zonnebloem:

‘Voor de post hbo-opleiding Jonge Kind 
Specialist die ik bij HCO volgde, deed ik 
onderzoek naar spelend leren in groep 3. 
In de groepen 3 bij ons op school 
hebben we een speel werkles ingevoerd. 
Vier keer per week spelen en werken 
kinderen binnen een thema of kiezen  
ze vrij van een keuzebord. Ook hebben  
we materialen aangeschaft en hoeken 
ingericht. Door een extra buitenspeel-
moment komen we beter tegemoet aan 
de bewegingsbehoefte van de leerlingen. 
Bij rekenen en lezen werken we begin 
groep 3 voor namelijk met concreet 
materiaal. In de loop van het schooljaar 
werken we steeds meer op het platte 
vlak in de werkboeken van de methodes.

Dit maakt de overgang van groep 2 naar 
3 minder groot. Het leren gaat natuurlijker 
en we zien bij de kinderen een grotere 
betrokkenheid en veel enthousiasme. 
Ouders herkennen dit ook en brengen 
materiaal mee voor de thema’s. Samen 
met Tanja en Louise en mijn collega’s uit 
de onderbouw en groep 3 werken we dit 
schooljaar aan het opstellen van een 
doorgaande leerlijn, met bijpassende 
doelen en materialen.’ 

Louise: ‘In mijn eigen onderwijspraktijk heb  
ik altijd ervaren dat groep 3 te weinig  
aansluit bij de onderwijsbehoeften van jonge 
kinderen. We weten dat jonge kinderen én 
hun brein tot ongeveer 7,5 jaar nog volop in 
ontwikkeling zijn en nog niet echt toe zijn aan 
input-leren. Toch is het onderwijs in groep 3 
erg aanbod- en methodegericht. Met als 
gevolg dat leerlingen in groep 3 na een paar 
weken al gedesillusioneerd kunnen raken en 
leerkrachten te maken krijgen met onrustige 
en wiebelige leerlingen.’ Tanja vult aan: 
‘Leerlingen in groep 3 hebben nog behoefte 
aan beweging, een betekenisvolle aanpak en 
de mogelijkheid om spelend te leren en te 
verwerken. Samen met groep 3 leerkrachten 
zoeken we naar een balans tussen een 
strakke programmatische aanpak en de 
onderwijsbehoeften van hun leerlingen.’

Tanja en Louise stimuleren groep 3 leer-
krachten om sterke aspecten uit het 
kleuteronderwijs te benutten. Bijvoorbeeld 
door het planbord, inloop en kringactiviteiten 
voort te zetten in groep 3. Louise: ‘Je kunt 
het leren betekenisvoller maken door elke 6  
à 8 weken te werken aan een overkoepelend 
thema. In de training bespreken we veel 
concrete materialen die leerkrachten kunnen 
inzetten voor het spelend verwerken. Door 
bijvoorbeeld een kleedje over een tafel te 
leggen of door te werken met een trolley, kun 
je heel gemakkelijk mobiele hoeken creëren 

Training met je team of op open 
inschrijving
In de training Spelkriebels in groep 3  
kun je in teamverband werken aan  
de doorgaande lijn van groep 1-2  
naar 3. Vanaf 11 september start de 
training op open inschrijving. Kijk voor 
meer informatie en inschrijven op  
www.hco.nl/agenda 
Neem voor advies en vragen contact op 
met Tanja Riebroek (t.riebroek@hco.nl) 
en Louise Lichtendahl  
(l.lichtendahl@hco.nl).

Voor de doorstroom van kleuters naar groep 3 is de  
afgelopen jaren veel aandacht. Bij steeds meer scholen 
leeft de behoefte om het onderwijs in groep 3 onder  
de loep te nemen en een betere doorgaande lijn vanuit 
de kleutergroepen te realiseren. Om scholen in dit proces  
te ondersteunen, ontwikkelden Louise Lichtendahl  
en Tanja Riebroek de training Spelkriebels in groep 3.  
Beide onderwijsadviseurs van HCO hebben veel  
praktijkervaring in groep 3 én de kleutergroepen.
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Een frisse 
blik op leren 
in groep 3

in je klas.’ Tanja voegt toe: ‘Het circuit is een 
hele mooie werkvorm om de basislessen uit 
groep 3 in vorm te geven. Hier kun je 
spelelementen aan toevoegen en door te 
werken met homogene groepjes kun je 
gemakkelijker differentiëren.’

Beide onderwijsadviseurs bruisen van de 
ideeën en willen leraren in groep 3 vooral 
aanmoedigen zelf ook creatief te zijn. ‘Deze 
manier van werken vraagt om kennis van de 
leerlijnen en tussendoelen, creativiteit en lef 
om los te laten. Je hoeft echt niet alle 
verwerkings opdrachten uit de methode aan 
te bieden.’ Wil je meer weten of ervaringen  

uitwis selen? Neem contact op met  
Willy Anna van den Hoff  
(w.vandenHoff@zonnebloem- denhaag.nl).

‘Benut de sterke  
aspecten uit het 
kleuter onderwijs’
Louise Lichtendahl, onderwijsadviseur

Tips om te werken aan een 
doorgaande lijn van groep  
1-2 naar 3 

 ° Creëer een gezamenlijke schoolvisie  
én doorgaande leerlijn voor het jonge 
lerende kind.

 ° Zorg voor structurele afstemming tussen 
leerkrachten van groep 2 en groep 3.

 ° Laat groep 2 en groep 3 ruimtes  
(denk aan speellokaal, speelplein) en 
materialen delen. 

 ° Geef leerkrachten de ruimte om in 
‘proef tuintjes’ te experimenteren en 
betrek ouders hier ook bij. Tanja Riebroek, Louise Lichtendahl, Willy Anna van den Hoff
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