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Voorstellen • Zümran Köycü werkdagen; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Ik ben 40 jaar oud en heb 3 kinderen. 
Sinds 2018 werk ik voor IBS Al Ikhlaas en dit schooljaar wordt mijn 3de schooljaar 
dat ik als groep 3 leerkracht voor de groep sta. 
Daarvoor heb ik 10 jaar gewerkt in de kinderopvang en heb met verschillende 
doelgroepen gewerkt. 
 

• Esra Kara werkdag: woensdag   
Ik ben een juf van Turkse komaf en woonachtig in Leiden.  
In het jaar 2018 ben ik begonnen als godsdienstleerkracht op basisschool Al 
Ikhlaas. Daarvoor heb ik op twee andere islamitische basisscholen gewerkt, 
wederom als godsdienstleerkracht. Op de woensdagen sta ik in groep 3A voor de 
klas als groepsleerkracht. 

 

Algemeen  

• Elke ochtend gezond ontbijten (belangrijk voor leerproces) 

• Schooltas (broodtrommel, fruit/groente en water) 

• Gymschoenen (witte zolen) en gymkleding  

• Ziekmelding: voor 8.40 uur via Social Schools  
 

Taal  

• Nederlands praten met uw kind 

• Verhaaltjes vertellen en voorlezen, ook in de moedertaal 

• Woordjes en letters schrijven op bijv. een schoolbordje.  

• Praat regelmatig met uw kind over hoe het op school was. 
 

Lezen  

• Samen boekjes lezen, ook in de moedertaal 

• Bezoek minstens 1 keer per drie weken een bibliotheek 

• Laat uw kind hardop lezen 

• Stel uw kind vragen over het verhaal (zie de bijlage: vragen over verhalen) 

• Dagelijks 15-20 minuten Nederlandse boeken lezen 

• Veilig en vlot boekjes van de juf lezen 
 

Rekenen 
 
 
 
 
 
 

              
       Tot en met december: 

• Oefenen met tellen tot 40 en terugtellen van 40 naar 0 

• Oefen de begrippen: links, rechts, midden, op, in, onder, boven, naast, lang, 
kort, dik, dun, vol, leeg, hoog, laag, groot, klein, tussen, meer,  minder, 
breed(ste), smal(ste), beneden voor, achter, evenveel, de helft, minst, meest, 
weinig, veel, grootste, kleinste, hoogste, laagste, zwaar(ste), licht(ste), er 
omheen, onderdoor, langs, omlaag, omhoog, trap af en trap op 

• Sommetjes maken (optellen/aftrekken t/m 20) 

• Sprongen/stappen van 2, 3, 5 en 10 

• Splitsen tot en met 10 (bijv. 10 is 7 en 3, maar ook 6 en 4) 
 
Vanaf januari: 

• Oefenen met tellen (tot 100) 

• Oefenen van tellen met sprongen van 10 tot 100 
      (10-20-30-..) 

• Oefenen met terugtellen (van 100 tot 0) 

• Cijfers t/m 100 kunnen lezen en schrijven 
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• Sommetjes maken (optellen/aftrekken tot 30) 

• Hele uren en halve uren op de analoge klok (bijv. 12.00 uur, 4 uur, etc.) 

• Splitsen tot en met 20 (bijv. 20 is 7 en 13, maar ook 16 en 4) 

• Alle euromunten en biljetten herkennen 

• Meetkunde: inhoud liters, kilogram en meters 
 

Huiswerk  

• Veilig en vlot woordjes 15 minuten per dag lezen 

• Samen met uw kind op z’n minst om de week boeken uit de bibliotheek 
halen en deze samen lezen. (wie, wat, waar en waarom vragen ook stellen)   

• 1x in de week Bloon oefenen (start na de herfstvakantie) 

• Oefenen met Veilig Leren Lezen leerling software (zodra u inlog gegevens 
binnen krijgt) 

• Squla, woensdag en vrijdag na schooltijd 

• Muiswerk, mogen ze de klaargemaakte taken maken 

• Indien nodig krijgt uw kind huiswerk mee 

• Redactiesommen oefenen https://www.redactiesommen.nl/groep3.html 

• Temporekenen oefenen 
http://oefensite.rendierhof.nl/online/temporekenen/index.html 

 

Toetsen  

• De woordenlijsten van Veilig en Vlot thuis doorlezen is een goede 
voorbereiding op de leestoets (om de 2 weken) 

• Om de 3 kernen wordt er een woordenschattoets afgenomen (kern 3, 6 en 9) 

• Aan het einde van elk rekenblok is er ook een rekentoets (om de 3 weken) 
 

Gezond eetgedrag • Elke ochtend ontbijten! 

• Drinken: Water of melk (Geen zoete zuivelproducten) 

• 10.15 uur Fruit, groente en nootjes (15 minuten) 

• Pauze van 10.30-10.45 uur 

• 11.55 uur Lunch: bruin brood met gezond beleg (15 minuten) 

• Pauze 12.10 -12.40 uur 
 

Sport  

• Op woensdag zijn de gymlessen voor de kinderen van groep 3. Zorg voor 
makkelijk zittende kleding, zodat uw kind zich goed kan bewegen tijdens de 
gymles. Gymtas met kleding en schoenen mogen gedurende het jaar op 
school blijven. Natuurlijk kunt u de gymkleding meenemen om te wassen en 
maandag mee naar school 

• Voor sociale contacten en beweging van uw kind raden wij u aan om uw kind 
op een sportclub in te schrijven zoals: zwemmen, gym, voetbal, … (indien u 
financieel niet in staat bent om dit te bekostigen, kunnen wij u helpen met 
het aanvragen van een subsidie bij Jeugdsportfonds). 

 

Ontspanning  

• Kinderen op een hobbyclub zetten 

• Samen met de kinderen knutselen 

• Samen lezen 

• Buitenspelen 
 

Bedtijd  

• 19:00 uur en 20:00 uur 

https://www.redactiesommen.nl/groep3.html
http://oefensite.rendierhof.nl/online/temporekenen/index.html
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• Het is heel prettig en ook goed wanneer u uw kind voor het slapen gaan 
eventjes voorleest of laat luisteren naar een verhaaltje. Prentenboeken 
vinden kinderen van groep 3 ook nog heel erg leuk!  

 

TV kijken  

• Kijken naar Nederlandstalige programma’s, zoals:  
o Schooltv (huisje, boompje beestje, koekeloere enz. ) 
o KRO Kindertijd  
o Klokhuis 
o Jeugdjournaal (Op Ned.3 om 18.45 uur) 

 

• Kijk naar educatieve films met uw kind 
 

Computer 
 
 
 
 
 
 

 

• Veilig Leren Lezen: basispoort.nl/thuis  
Online oefeningen/spelletjes van Veilig Leren Lezen, die aansluiten bij de 
geleerde lesstof in de klas.  
(zie mail Basispoort.nl met activatielink) 

• Squla: www.squla.nl  
Een betaalde online programma met quizvragen en games in alle vakken van 
de basisschool. Squla sluit heel goed aan bij CITO. 
Uw kind heeft een folder meegekregen met kortingscode voor het afsluiten 
van een abonnement. Met één account kunnen meerdere kinderen thuis 
oefenen. 
 

• Nuttige websites: 
www.schooltv.nl/leesdas 
www.schooltv.nl/hbb 
www.schooltv.nl/3-4 
www.schooltv.nl/letterjungle 
www.zappelin.nl/spelletjes 
www.leestrainer.nl (oefenen voor Cito-toetsen) 

 

Contact  

• Neem minstens een keer per maand contact op met de leerkracht van uw 
kind. Doe dit het liefst via Social Schools of de groepsapp. 

• Geef uw mailadres door aan de groepsleerkracht zodat de leerkracht u 
eventueel via de mail kan contacteren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mijnklas.nl/
http://www.squla.nl/
http://www.schooltv.nl/leesdas
http://www.schooltv.nl/hbb
http://www.schooltv.nl/3-4
http://www.leestrainer.nl/
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BIJLAGE 1: VRAGEN OVER EEN VERHAAL 

Wie-Wat-Waar-kaartje 

1 
 
 

 
Wie? 
Over wie of wat gaat het verhaal? 

 

2 ? Wat? 
Wat gebeurt er? 

 

3  

 

Waar? 
Waar speelt het verhaal zich af? 

 

4 

 

Wanneer? 
Welk jaar, welke maand, welke dag, hoe laat,  

ochtend, middag, avond? 

 

5 W? Waarom? 
Waarom gebeurt iets?  

Wat is de oorzaak? 

 

6 

 
Hoeveel? 
Welke getallen worden genoemd? 

 

7 

 
Bedenk zelf een vraag 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


