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Help kinderen zichzelf en de wereld om hen heen ontdekken! Met De Zaken 3-4 maak je een optimale 

start met de zaakvakken. 

 

 Interactieve werkvormen: kinderen leren door te doen. Daarom staat De Zaken 3-4 bol van de 

uitdagende, interactieve werkvormen.  

 Sluit aan bij de belevingswereld: hoofdpersonen met dezelfde leeftijd als je leerlingen staan centraal 

in de methode. Hiermee sluit De Zaken 3-4 aan bij de belevingswereld van kinderen in groep 3 en 4.  

 Spreken en luisteren: ook tijdens de lessen wereldoriëntatie werken kinderen aan hun woordenschat.   

 Spectaculaire lessen: wereldoriëntatie was nog nooit zo leuk! Filmpjes, animaties en spelletjes bieden 

veel leer- en onderwijsplezier.  

 Digitaal werken: met De Zaken 3-4 kun je volledig digitaal werken. 

 

 Compact en flexibel: het compacte lesprogramma van 22 weken biedt volop ruimte voor extra 

materialen en lessen. Je zet De Zaken 3-4 eenvoudig naar je hand! 

 Koppeling met Veilig leren lezen: de thema’s van De Zaken 3-4 sluiten volledig aan bij de thema’s van 

Veilig leren lezen.  

 Herkenbaar: de lessen zien er in elke jaargroep hetzelfde uit, ook de opbouw is gelijk. Deze 

herkenbaarheid spreekt leerlingen én leerkrachten aan. 

 Combinatieklassen: de Zaken 3-4 is dé methode voor combinatieklassen. Je kunt de ene groep 

klassikaal lesgeven terwijl de andere groep zelfstandig werkt.  
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 Van thema naar project: meer tijd besteden aan wereldoriëntatie? De Zaken 3-4 biedt 

uitbreidingsmogelijkheden waarmee je van elk thema een project kunt maken.  

 Aansprekend voor élk kind: deze visuele methode boordevol plaatjes, spelletjes en spetterende 

filmpjes spreekt elk kind aan.  

 Visuele methode: of je nu differentieert in leerstijl, tempo of niveau, deze wereldoriëntatielessen zijn 

enorm visueel en spreken daarmee élk kind aan.  

 Veel extra uitdaging: geen enkel kind verveelt zich met De Zaken 3-4. Er zijn uitdagende extra 

plusopdrachten en je kunt van elk thema een project maken met de extra materialen.  

 Fonetische uitspraak: lastige begrippen zijn voorzien van de fonetische uitspraak zodat alle kinderen 

ze kunnen lezen en aan hun woordenschat kunnen werken.  


