
Veilig van groep 2 naar groep 3
De routines als een rijke voedingsbodem

In de ankers van Schatkist editie 3 werkt u spelenderwijs én doelgericht aan alle leerlijnen voor 
taal. Dit gebeurt met de volgende routines: Avonturen van Pompom, Rond de letter, Op taaltocht, De 
verhalensleutel, Een schat aan woorden. Bij al deze routines is een rijke, speelse en interactieve 
context gecreëerd. Zo gaan de kinderen bij de routine ‘Op taaltocht’ letterlijk op reis om woorden te 
stappen, klankgroepen te springen en klanken te trippelen. Niet alleen de routines, maar alle 
activiteiten vormen een rijke, speelse en interactieve context om woorden en taal functioneel en 
betekenisvol te herhalen en toe te passen. Zo ontstaat een stevige, rijke basis voor kleuters van 
groep 2 om zich straks in groep 3 verder te ontwikkelen naar vaardige lezers.
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Astrid Geudens

Rond de letter en Op taaltocht
In de routine Rond de letter neemt Zoem de kinderen mee 
op zijn zoektocht naar een nieuw vriendje. De klank van de 
letter en de naam van het vriendje zijn de startelementen 
om de letter alzijdig te verkennen. De kinderen van groep 
1/2 luisteren naar de klank en voelen wat er gebeurt als 
je die uitspreekt. Ze kijken naar en voelen de vorm van de 
letter op de letterkaart. Na het alzijdig verkennen bekijken 
ze het letterfilmpje. Dit filmpje stimuleert de kinderen 
om klanken en letters in de wereld om hen heen te gaan 
ontdekken. In groep 3 is het structureerwoord de start om, 
vanuit de klank, de letter alzijdig te verkennen. Kinderen 
luisteren naar de klank, voelen deze spraakmotorisch, 
ordenen de letter op het letterbord, herkennen de letter 
visueel en maken zoekwoorden met de nieuwe letter. 
Ook in groep 3 komen de filmpjes aan bod. Ze zijn uitge-
breid met een activiteit ‘Woorden maken met de nieuwe 
letter’. Zowel in groep 1/2 als in groep 3 neemt Zoem de 
kinderen mee op zijn ontdekkingstocht en altijd wordt er 
flink wat ‘gezoemd’. De kleuters leren woorden zoemend te 
zeggen, dat is het uitspreken van woorden met verlengde 
klankwaarde. Dit bereidt hen voor op auditieve analyse en 
spelling in de methode Veilig leren lezen. In deze methode 
lezen de kinderen zoemend. Ze lezen woorden met 
verlengde klankwaarde. Dit is een hulpmiddel om kinderen 
te brengen tot vlot lezen.
Behalve met Zoem maken de kleuters in het anker Afslui-
ting al kennis met andere hoofdpersonen van de methode 
Veilig leren lezen. In het zoemverhaal ‘De Rugzakzee’ 
maakt Zoem hen nieuwsgierig naar opa en Kim die op het 
Puddingboomplein wonen. Opa en Kim spelen vanaf kern 

Start van Veilig leren lezen een centrale rol in de ankerver-
halen. Via het zoemverhaal maken de kleuters alvast kennis 
met de grappige verhalen van opa.
In de routine Op taaltocht gaan de kleuters met Pompom 
en Zoem op schattentocht en ontdekken via speelse 
opdrachten wat zinnen, woorden, letters en klanken zijn. 
Ze verkennen rijm, leren omgaan met kleine verschillen in 
klanken en letters, staan stil bij taal en taalfuncties, en ze 
verkennen allerlei muzikale vormen van taal als een basis 
voor het lezen met intonatie in groep 3. In groep 3 herhalen 
kinderen deze vaardigheden en passen die toe bij het lezen 
en het spellen.

De verhalensleutel en Een schat aan woorden
Het ankerverhaal is zowel in Schatkist als in Veilig leren 
lezen het startpunt voor mondelinge communicatie en 
woordenschat. De kleuters verkennen in de preteaching 
de context en de woordenschat van het verhaal. Via het 
belevend en interactief voorlezen raken de kleuters emo-
tioneel betrokken en begrijpen ze het verhaal. Ze spelen 
en vertellen het verhaal na. In de methode Veilig leren 
lezen start elke kern ook met een ankerverhaal. Ook hier 
verkennen kinderen, tijdens de preteaching, de context en 
de woordenschat. Na het voorlezen van het verhaal wordt 
aandacht besteed aan het beleven en begrijpen van het 
verhaal. Hardop denkend voorlezen, maar ook het gebruik 
van de module in de Leerkrachtassistent ondersteunen bij 
beide methodes dit proces.
Naast verhaaloriëntatie en verhaalbegrip zijn de verhalen 
ook de basis om te werken aan woordenschat. Met 
concreet materiaal, aanwijzen en voordoen, semantise-
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ren de kleuters woorden en begrippen op verschillende 
manieren. De kleuters herhalen en gebruiken de woorden 
op een speelse manier, in verschillende contexten en inter-
actieve werkvormen die passen in de context van het anker. 
De woordkaarten en de modules ‘woorden bij het anker-
verhaal’ en ‘woordweb maken’ in de Leerkrachtassistent 
ondersteunen het verdiepen van woorden. In Veilig leren 
lezen verkennen kinderen nieuwe woorden ook vanuit het 
ankerverhaal en het thema van de kern. Woorden worden 
gesemantiseerd, zoals in Schatkist. De kinderen herhalen 
en gebruiken de nieuwe woorden in de integratielessen 
woordenschat en passen de woorden toe bij het maken 
van woordvelden en lijstjes. De modules ‘woorden bij het 
ankerverhaal’ en ‘woordweb’ in de Leerkrachtassistent 
ondersteunen dit op eenzelfde manier als de activiteiten in 
Schatkist.

Zichtbare doorgaande lijn
Kortom, kinderen die in groep 2 onderwijs hebben 
gekregen met Schatkist editie 3 zullen in groep 3 heel wat 
herkennen in de kim-versie van Veilig leren lezen, zowel 
in de aanpak voor het leren van taal, als in de materialen, 
zoals het letterbord waarop de letters op dezelfde plaats 
staan als in het bijenhotel. Zo is de doorgaande lijn meteen 
zichtbaar. De kinderen voelen zich meteen veilig in groep 3 
en kunnen gaan genieten van het leren van al die letters.


