
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen 
te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB  Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB  Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

Jaargroep 3, Blok 1 



naam:

1

w
e

r
k

b
o

e
k

werkboek jaargroep 3  b lok  1

Hoofdauteur
Mieke van Groenestijn, Hogeschool 
Utrecht, Faculteit Educatie

Auteurs
Anneke Aartsen
Els van Herpen
Hans Vermeer

Vormgevingsconcept
x-hoogte, Tilburg
Nicolette Obers (studio Zwijsen)

Opmaak
Woudesign, ‘s-Hertogenbosch

Illustraties 
Mark Janssen, Valkenburg a/d Geul          
Coen de Kort, 
(vlnr) communicatievormgeving, Tilburg

Foto’s
Kasper van ’t Hoff Fotografi e, Eindhoven
Renate Reitler

Projectgroep Uitgeverij Zwijsen 
Marike Verschoor (projectleiding)
Annemarie Berkhout (redactie)
Margo Gommers (bureauredactie)
Nicolette Obers (vormgeving)
Mirjam Faessen (beeldredactie)
Tessa Sponselee (productiebegeleiding)
Tatjana Puklavec (marketingadvies)
Jan van Wonderen (uitgever)

10e druk 
ISBN 978-90-276-5772-5

© Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg
www. zwijsen.nl en www.wizwijs.nl

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever. Voor zover het maken van reprografische ver-
veelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond
van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor
wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de
Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB  Hoofddorp,
www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) 
uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men 
zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- 
en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 
KB  Hoofddorp, www.cedar.nl/pro). De uitgever heeft 
getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Indien
iemand meent als rechthebbende in aanmerking te 
komen, kan hij of zij zich tot de uitgever richten.
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T i p
Begin de les met de verjaardagskalender 
(zie les 5). Is er iemand jarig vandaag? Wie is 
er morgen of overmorgen jarig? 

refl ectie
10 min.

• samenwerkend 
 leren
• zelfstandig 
 werken
 20 min.

toets
30 min.

30
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Toets

Vertel de leerlingen dat ze vandaag de toets 
gaan maken. Als ze daarmee klaar zijn, kunnen 
ze naar keuze door met les 15 van het oefen-
boek of het spel van les 15 in het werkboek. 

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 30 en 31

hoe laat is het?
Leg het spel uit. Eventueel spelen 2 leerlingen 
het spel een keer voor. Vertel wat ze moeten 
doen:
 Speel het spel met 2 spelers.
 Leg je werkboek open voor je. Je mag niet bij 

elkaar kijken.
 Kies een klok en leg daar een blauw fi che bij. 

Je tegenspeler moet die klok vinden. Wie het 
eerst de klok van de ander vindt, is winnaar.

 Om de klok van je tegenspeler te vinden, stel 
je om de beurt een vraag over de tijd, bijvoor-
beeld: 

  Is het later dan 6 uur?
  Is het eerder dan 4 uur?
  Is het bijna 5 uur?
  Is het 6 uur geweest?

 Denk goed na over wat je wilt weten.
 Je mag een vraag alleen met ja of nee beant-

woorden.
 Leg een geel fi che op elke klok waarvan je 

zeker weet dat die het niet is.
 Speel het spel net zo lang totdat een van jul-

lie 5 spelletjes heeft gewonnen.

Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 30 en 31 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 30 en 31 van het oefenboek en/of het 
computerprogramma. 

Refl ectie

Spel: De leerlingen vertellen hoe ze het spel ge-
speeld hebben. Welke vragen stelden jullie el-
kaar? Hebben jullie nieuwe spelregels toege-
voegd? Welke? Wie heeft er gewonnen?
Toets: Vraag de leerlingen naar hun bevindin-
gen. Was het leuk om te doen? Wat was gemak-
kelijk of juist moeilijk om te maken? Hoe kwam 
dat?

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

 Oefenen van hele uren en 
de begrippen eerder en 
later.

 Oefenen van het symboli-
seren van hoeveelheden en 
het begrip meer.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
 verjaardagskalender
per leerling:
 fi ches 
 kleurpotloden

L e s v e r l o o p

Les 15 • hoe laat is het?
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T i p
Voor deze les kunt u het lied ‘Wisselen’ van 
de cd Rondje Rekenliedjes voor groep 3 
gebruiken.

a
T i p
Speel het spel ook eens met de hele klas. 
Een leerling komt voor de klas en legt een 
fi che op een klok in zijn werkboek. De 
andere leerlingen stellen vragen en leggen 
fi ches op de klokken in hun eigen werk-
boek. Wie heeft het eerst de goede klok 
gevonden?

31
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Oefenboek pagina 30 en 31

2 toetsbladen

Ta a l

Rekentaal
 –
Contexttaal
 koekoeksklok
 wekker
 horloge
 kerkklok
 pendule

O b s e r v a t i e

 Kan de leerling hele uren 
en de begrippen eerder  
en later toepassen?

 Kan de leerling hoeveel-
heden en het begrip meer 
symboliseren?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
De leerlingen mogen ook 
vragen stellen als: Is het een 
wekker? Is het een roze? 
Moeilijker
De leerlingen spelen het spel 
in tweetallen. Ze mogen 
maar 5 keer een vraag stel-
len. Wie lukt het om de juiste 
klok te vinden?

Les 15 • hoe laat is het? Toets en spel

In week 4 zijn de benodigde materialen afhankelijk van de doe-activiteiten die u uitvoert met uw leerlingen.
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meer dan 5 ballen? kruis aan

Les 15 • hoe laat is het?
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2 meer dan 10 ballen? kruis aan

maak af en kleur

1
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schrijf 7  •  8  •  9

rijg de getallen van 1 tot 9
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wat komt eerder? kruis aan
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Les 20 • het duivenspel
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• zelfstandig werken
• herhalingstoets in kleine groep
 45 min.

refl ectie
10 min.

instructie
5 min.

D o e l

Verrijking en hulp bij uitval.

I n s t r u c t i e

Als u met de leerlingen de 
herhalingstoets wilt afnemen, 
dan kunt u dat nu doen.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
Doe-activiteit 1:
 12 fi ches 
Doe-activiteit 2:
 fi ches 
 2 dobbelstenen
Oefenboek pagina 40:
per leerling:
 touwtje voor om de pols
 3 fi ches

L e s v e r l o o p

Les 20 • het duivenspel
les 13 1

Doe-activiteit 1 

Doel
Verkennen van het bepalen van hoeveelheden 
tot 12.

Beschrijving
Leg 12 fi ches gestructureerd neer. Bijvoorbeeld 
in 2 rijen van 6, in 4 groepjes van 3 of in 3 rijen 
van 4. Hoeveel fi ches zie je? Hoe tel je? Hoe be-
palen de leerlingen de hoeveelheid fi ches: kun-
nen ze synchroon en resultatief tellen tot 12? 
Welke hoeveelheden overzien ze in 1 keer? Be-
spreek hoe ze handig de aangeboden structuren 
kunnen gebruiken. Stimuleer dat ze vanaf 3, 4 of 
6 fi ches verder tellen.

Suggesties voor hulp
Leg 6 fi ches gestructureerd neer. Bijvoorbeeld in 
2 rijen van 3 of in 3 groepjes van 2. Hoeveel fi -
ches zie je? Hoe tel je? Hoe bepalen de leerlin-
gen de hoeveelheid fi ches: kunnen ze synchroon 
en resultatief tellen tot 6? Welke hoeveelheden 
overzien ze in 1 keer? Laat zien hoe ze handig de 
aangeboden structuren kunnen gebruiken: tel 
vanaf 2 of vanaf 3 fi ches verder tot 6.

Observatie
 Kan de leerling laten zien hoe hij een gestruc-

tureerde hoeveelheid tot 6 telt?
 Kan de leerling laten zien hoe hij een gestruc-

tureerde hoeveelheid tot 12 telt?

Doe-activiteit 2

Oefenboek pagina 40 

Doel
Oefenen van het begrip evenveel.

Beschrijving
Speel het rupsspel uit les 13. De leerlingen laten 
zien hoe ze de rupsen en de worpen vergelijken. 
Vergelijken ze getalsmatig? Zien ze direct welke 
rups evenveel kralen heeft? Wat moet je gooien 
voor de rups met 10 kralen? De leerlingen zien 
dat 5 en 5 evenveel is als 10 en dat 6 en 4 ook 
samen 10 is.

Suggesties voor hulp
Speel het rupsspel uit les 13 met 1 dobbelsteen. 
Stel vooraf vragen: Van welke rupsen kun je de 
kralen makkelijk tellen? Welke rups heeft de 
meeste kralen? Welke rups heeft 5 kralen? Ze 
laten zien hoe ze de rupsen en de worpen verge-
lijken. Gebruiken ze de structuren van de dob-
belsteen en de rupsen?

Observatie
 Kan de leerling aanwijzen welke gestructu-

reerde hoeveelheid evenveel is als het aantal 
stippen op 1 dobbelsteen?

 Kan de leerling aanwijzen welke gestructu-
reerde hoeveelheid evenveel is als het totale 
aantal stippen op 2 dobbelstenen? 
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Oefenboek pagina 40

Herhaling en verrijking

spel

Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 40

Doel
Oefenen van de begrippen links, rechts, voor, 
achter, tussen, op, naast en onder.

Beschrijving
De leerlingen spelen het duivenspel in tweetal-
len. Ze hebben hun spelbord zo voor zich, dat de 
ander het niet kan zien. Ze leggen op 3 vogels 
een fi che. Om de beurt stellen ze elkaar een 
vraag, bijvoorbeeld: Ligt er bij jou een fi che op 
de vogel onder de boom? Zo ja, dan moet die 
speler dat fi che afgeven. Winnaar is degene die 
het eerst de 3 fi ches van de ander heeft.

Suggesties voor hulp
Vraag de leerling in het eigen spel enkele vogels 
aan te wijzen. Bijvoorbeeld: wijs de vogel aan 
boven of naast de boom. Of: rechts of links van 
de boom. Leerlingen die moeite hebben met 
links en rechts dragen een bandje om de rechter-
pols.

Speel het spel eerst zelf met een leerling en laat 
anderen toekijken.
Bied de begrippen zo veel mogelijk aan in tegen-
stellingen: links / rechts; voor / achter; op / onder.
Oefen de begrippen nog eens met behulp van 
een tafel: Ga links / rechts; voor / achter; op / 
onder de tafel staan.

Observatie
 Kan de leerling zijn plaats ten opzichte van 

(bijvoorbeeld) een tafel beschrijven met de 
begrippen voor, achter, op, naast en tussen?

 Kan de leerling zijn plaats ten opzichte van 
(bijvoorbeeld) een tafel beschrijven met de 
begrippen links, recht, boven en onder?

Reflectie
Spel: De leerlingen vertellen hun ervaringen. Ze 
geven voorbeelden van vragen die ze elkaar 
hebben gesteld.

41
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Zoek alvast voor blok 2, 

les 1 een papieren 

feestmuts.

Ruimte voor aantekeningen
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en bewerkingen 
Wisse
De kinderen maken kennis 
met Wisse, hun rekenmaatje. 
Wisse doet mee met allerlei 
activiteiten en spelletjes.

Meten
Bij meten worden de 
onderdelen lengte, 
gewicht, inhoud, 
oppervlakte, kalender, 
klokkijken en temperatuur 
besproken. De kinderen 
maken spelenderwijs 
kennis met alles wat kan 
worden ‘gemeten’.

Getallen en bewerkingen 
De ballenbak
In groep 3 maken de kinderen spelenderwijs 
kennis met rekenen. Dat doen ze 
bijvoorbeeld met behulp van de ‘ballenbak’. 
De blauwe en gele ballen worden gebruikt 
om te tellen, hoeveelheden te vergelijken 
en te splitsen. Begrippen als meer dan, 
minder dan, evenveel, erbij en eraf worden 
geoefend met de ballenbak.

Getallen en bewerkingen 
Tellen en schrijven
Om kinderen te helpen met het overzien 
van hoeveelheden krijgen ze vaak al 
een bepaalde structuur aangeboden, 
bijvoorbeeld de vijfstructuur. Daardoor 
zien ze sneller dat bijvoorbeeld 4 ballen 
1 minder is dan 5 ballen. Getallen en bewerkingen 

Roefi e Rups
Roefi e Rups helpt bij het tellen van gestructureerde 
hoeveelheden, bijvoorbeeld 2 gele en 2 blauwe 
ballen. Door het ontdekken van structuur in de telrij 
leren kinderen versneld tellen (2-4-6-8-10). 

Meten
Lang, kort, dik, dun, groot, klein
Kinderen werken nog niet met 
vaste maateenheden. 
De basisbegrippen worden nog 
eens geoefend.

Meten
Welke dag is het?
De kinderen leren de dagen 
van de week benoemen.

Meten
Klokkijken: hoe laat is het?
De kinderen leren de hele 
uren benoemen op de 
wijzerklok. 
Ook wordt geoefend met 
begrippen als het is bijna 
tien uur, of het is net tien 
uur geweest.

Meetkunde
Bij meetkunde gaat het om meten in de ruimte. 
Onderwerpen als ruimtelijke oriëntatie, construeren, 
het maken van patronen, spiegelen en dimensie 
worden behandeld.

Meetkunde
Patronen afmaken 
Het ontwikkelen van 
gevoel voor 
wiskundige patronen 
is de basis van 
meetkunde. In dit 
blok oefenen de 
kinderen met 
eenvoudige ritmische 
patronen, 
bijvoorbeeld in 
kralenkettingen. 

Meetkunde
Links, rechts, boven, 
onder
De kinderen leren plaats 
bepalen in de ruimte. 
Het kunnen hanteren 
van de begrippen links, 
rechts, boven, onder, 
voor, naast en tussen 
is hierbij essentieel. 
Bij deze opdracht 
moet bijvoorbeeld een 
kruisje worden gezet 
in het kind dat voor de 
juffrouw staat. 
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