
Welkom op Gaanderwijs



Uw kind 

aan het woord

Deze presentatie is 
speciaal voor 

ouders en 
verzorgers

U krijgt een beeld 
van de school en 

vooral van de groep 
van uw kind





Naar school….

 Kom zoveel mogelijk lopend of met de 

fiets.

 Komt u met de auto? Parkeren kan ook bij 

het schuttersgebouw. Hier is altijd nog 

veel plek.

 Niet parkeren voor het gebouw van 

Humankind! BSO Kinderen steken hier 

over

 Houd rekening met elkaar!

 En voor straks….fietsers..Zet je licht aan!

Doe jij altijd jouw 
licht op de fiets aan?



Wij zijn groep 3a



Wij zijn groep 3b



Even voorstellen....

Ik ben Conny Schroer, 61 jaar oud en ik woon 
in Doetinchem. 
Ik werk al heel wat jaren in Gaanderen en nu al voor 
het vierde schooljaar met veel plezier op Gaanderwijs. 
Ik ben alle dagen in de groep en ben ook ICT-er hier op 
school.

In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen, naar het 
voetbal van De Graafschap kijken, naar een goed 
restaurant en hou ik van lezen en computerspelletjes.

Voor kinderen van groep 3 is het belangrijk dat ze nog 
lekker kunnen bewegen bij het leren. Daarom doen we 
tussendoor veel beweegspelletjes en met rekenen en 
lezen gaan we vaak buiten op het plein oefeningen 
doen.

Vertel iets over jouw 
juf of meester?



Even voorstellen....

Vertel iets over jouw 
juf of meester?

Ik ben Naomie Seegers, 28 jaar oud. Ik woon samen 
met mijn vriend in Loil. In mijn vrije tijd doe ik 
aan volleybal, dansen en carnaval vieren. 

Ik vind het heel belangrijk dat kinderen veel 
bewegen. Daarom zit ik ook in het Beweeg Wijs 
team. Verder zullen we in groep 3 veel bezig zijn 
met 'bewegend leren'. Die activiteiten noemen 
we 'Doevrijdag' (vernoemd naar een bestaande 
facebookpagina, erg leuk om een keer naar te 
kijken!)



Even voorstellen....

Vertel iets over jouw 
juf of meester?

Ik ben Kim Verwaaijen. Ik ben 40 jaar oud en 

woon samen met Marc en ons samengestelde 

gezin met 6 kinderen in Gendringen.

Ik werk dit schooljaar op de dinsdagen in 

groep 3b. Ook werk ik in twee groepen 1/ 2 

en ben ik op Gaanderwijs de specialist 

ontwikkelingsgericht onderwijs.

Ik leer de kinderen graag dingen over hun 

hersenen. Ze kunnen er vast iets over 

vertellen.



Inloop

 Om 8.15 uur gaat de eerste bel (start inloop)

 Kinderen mogen dan naar binnen (niet op het plein)

 Om 8.25 gaat de tweede bel (iedereen naar binnen, 

einde inloop)

 Om 8.30 uur gaat de derde bel en starten de lessen

Wat doe jij tijdens 
de inloop?



Een dag in groep 3a en 3b

Vertel eens hoe een 
dag er op school uit 

ziet…

Wanneer de kinderen 's morgens binnenkomen, gaan ze 

meteen aan een opdracht werken. Dit kan bijvoorbeeld 

voor lezen, rekenen of schrijven zijn. 

Tijdens deze inloop hebben wij als leerkracht ook tijd om 

met individuele kinderen of met een groepje kinderen te 

werken.



Lezen en spelling

Hoe ziet bij jou een 
leesles eruit?



Hoe leer ik lezen?

Ga je met papa / 
mama ook naar de 

bibliotheek?

Lijn 3 is een methode voor aanvankelijk leesonderwijs. 

Het stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. 

En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een 

woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes 

raken de kinderen snel vertrouwd met de letters.

Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend 

leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een 

unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een 

gezamenlijke start en afsluiting.

Ook hebben we veel extra materialen om het lezen op 

verschillende manieren te oefenen.



Rekenen

Hoe ziet bij jou een 
rekenles eruit?



Schrijven

Hoe ziet bij jou 
een schrijfles eruit?

Met schrijven letten we op een goede pengreep en zithouding. 

Schrijven kost nog veel inspanning en gaat echt niet vanzelf. 

De motoriek van de kinderen blijft zich ontwikkelen en is erg 

belangrijk bij het schrijven.

Na een paar weken kunnen ze al steeds beter de aangeboden 

schrijfletters schrijven. (De leesletters mogen we

voorlopig nog gebruiken zolang we de schrijfletter 

nog niet geoefend hebben.)



Doevrijdag / bewegend leren

Deden papa / mama 
dit vroeger ook?

https://www.facebook.com/watch/?v=618

060245420358&extid=SamVHg2UNvqXOgZf

https://www.facebook.com/watch/?v=760

061918112242&extid=cGFiEDkoW2TblAXw

Twee filmpjes van 'Doevrijdag' activiteiten

https://www.facebook.com/watch/?v=618060245420358&extid=SamVHg2UNvqXOgZf
https://www.facebook.com/watch/?v=760061918112242&extid=cGFiEDkoW2TblAXw


Zelfstandig werken

Hoe werken de 
blokjes?

De kinderen gebruiken een blokje voor het zelfstandige 

werken. Zo zien we tijdens de loopronde goed welke 

kinderen nog vragen of hulp nodig hebben.

Ook kunnen de kinderen elkaar zo goed helpen en 

samenwerken.



Lezen en voorlezen

Lees jij elke dag met 
papa / mama?

Iedere dag hebben we leeslessen. We wisselen deze oefeningen 

heel erg af, zodat de kinderen op verschillende manieren de 

nieuwe letters en woorden leren. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het leren lezen de 

kinderen heel veel energie kan kosten. Ze willen het zo goed 

mogelijk doen.

Leren lezen gaat niet vanzelf en als kinderen dagelijks oefenen 

gaat het ook steeds beter. Bij het leren lezen laten we de 

kinderen "zingend" lezen. Ze houden de klanken dan aan als ze 

een nieuw woord lezen.

Voorlezen in de klas blijft erg belangrijk, maar ook thuis.

Lid worden van de bibliotheek in Silvolde of Doetinchem is 

voor de kinderen gratis.



De OGO lessen gekoppeld aan 

de leesthema's van lijn 3

Ontwikkelingsgericht onderwijs koppelen we aan de 

thema's van onze leesmethode Lijn 3. We spelen in op 

de nieuwsgierigheid van de kinderen. Terwijl ze de 

wereld ontdekken ontwikkelen ze de lees- en 

taalvaardigheden.

Vertel iets over 
het eerste thema 

'Een nieuwe groep'.



Leerspieren

Wat kan jij goed?

Wij gebruiken tijdens het leren de 

volgende leerspieren:

Aan het eind van groep 3 (t/m groep 8) 

vullen we samen met de kinderen een 

vragenlijst in om zo hun leervermogen in 

beeld te brengen. Hieronder een 

voorbeeld.



Buiten spelen = Beweeg Wijs

Je kan iets vertellen 
over een Vreedzame 
school les of over de 

mediatoren…

Welke spellen doe jij 
graag op het plein?

Klik voor een filmpje

https://vimeo.com/382584006


De gym

 Op maandag

 Op woensdag vanaf 8.15 uur 

bij de voordeur van de 

sporthal.

 Met 3a en 3b tegelijk.

 Denk aan gymkleding, 

stevige schoenen en bij 

lange haren een elastiek

 Tweede helft van het jaar 

les van juf Anne 

(sportservice)

Welke spellen of 
toestellen vind jij 

leuk?



Gaanderwijs = 

Een Vreedzame

School

 We horen bij elkaar

 We lossen conflicten zelf 

op

 We hebben oor voor elkaar

 We hebben hart voor 

elkaar

 We dragen allemaal een 

steentje bij

 We zijn allemaal anders

Je kan iets vertellen 
over een Vreedzame 
school les of over de 

mediatoren…



Een Vreedzame school -

samenwerken

Wat heb jij 
getekend? Een huis, 

vis of vlinder?



Een Vreedzame school -

samenwerken

Wat vind jij leuk aan 
samenwerken?



Praktische 

informatie



Contact met de 
juf of meester?

 Bel naar school 0315 325767

 Conny:    c.schroer@pro8.nu

 Naomie:  n.seegers@pro8.nu

 Kim:        k.verwaaijen@pro8.nu

 Een afspraak gaat in eerste 

instantie via videobellen

 Na schooltijd een afspraak is bij 

uitzondering ook mogelijk

 Alleen als iedereen klachtenvrij is

mailto:c.schroer@pro8.nu
mailto:n.seegers@pro8.nu
mailto:k.verwaaijen@pro8.nu


Ziekmelding

 Dit kan vanaf 8 uur via 

-> 0315 325767

 Via mail 

info@gaanderwijs.nl

mailto:info@gaanderwijs.nl

