
Informatie Veilig leren lezen kern 10-11-afsluiting 
 

Kern 10 
Het voorjaar is in volle gang, en alles groeit en bloeit! Ook de leesvaardigheid van de kinderen neemt 

toe. We gaan beginnen met kern 10 en wat daarin aan bod komt, leest u in deze brief. 

 

Thema kern 10: Kijk eens om je heen! 

Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het ankerverhaal 

‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei natuurverschijnselen. Met de 

kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze 

leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de 

stortbui. 

 

Woordtypen in kern 10 

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn: 

• woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw; 

• woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst; 

• woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: 

bomen; 

• woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de 

eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen; 

• woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, 

-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien; 

• woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, 

zoals: leeuwen en ruwe. 

 

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen: 

• woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en 

openen; 

• woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en 

oplossing; 

• woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of –ver-, zoals: 

weerbericht, ongeluk en treinverkeer; 

• samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;  

• woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en 

onderwijzeres;  

• woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, 

ongeluk en treinverkeer. 
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Spelling 

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het 

eind van de kern worden beheerst. 

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die 

beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank 

(kleefletter), zoals: dwerg en sterk. 

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen 

wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3. 

 

Begrijpend lezen 

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we 

onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord 

ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden. 

 

Functioneel en creatief schrijven 

Het thema van deze kern is heel geschikt voor schrijfactiviteiten, bijvoorbeeld beschrijvingen van het 

weer of van een dier. De kinderen maken tijdens kern 10 verschillende werkstukjes, die we 

verzamelen in het ‘Natuurboek van de klas’. Neemt u aan het eind van de kern gerust eens een kijkje 

in het boek! 
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Kern 11 
 

In deze tijd van het schooljaar zijn er regelmatig vrije dagen en is er volop gelegenheid om uitstapjes 

te maken! In het verhaal van kern 11 moeten de kinderen van groep 3 beslissen waar zij naartoe 

willen: het Botjesmuseum of het Kunstmuseum (Bom of Kum?). 

 

Thema kern 11: Wat bewaar jij? 

In musea worden uiteenlopende zaken bewaard en tentoongesteld. Veel kinderen zijn ook dol op het 

verzamelen van spullen. Op de thematafel zullen we allerlei zaken uitstallen die te maken hebben 

met de onderwerpen ‘museum’, ‘verzamelen’, ‘kunstwerkjes’ en ‘hobby’s’. Woorden die daarbij aan 

bod komen zijn onder andere: het album, breekbaar, de dino, het oudst, iets dubbel hebben en de 

tentoonstelling. 

 

Woordtypen in kern 11 

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn: 

• woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk; 

• woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging; 

• samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken; 

• verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, 

bezempje en appeltje; 

• woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt; 

• woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en 

vertellen. 

 

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen: 

• woorden van drie lettergrepen met een of meer open lettergrepen, maar niet met een open 

lettergreep aan het einde, zoals: krokodil en kamperen (maar dus niet: kimono); 

• woorden van drie of meer lettergrepen die eindigen op -ste, zoals: gevaarlijkste; 

• woorden van twee of meer lettergrepen die eindigen op -tie, zoals: vakantie; 

• leenwoorden, zoals: computer; 

• woorden met meerdere open lettergrepen (vlak) na elkaar, zoals: museum. 
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Spelling 

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het 

eind van de kern worden beheerst. 

Verder maken de kinderen kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk samengestelde 

woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift. 

 

Begrijpend lezen 

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes 

met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de 

kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken 

de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen 

begrijpen te vergroten. 

 

Functioneel en creatief schrijven 

In deze kern werken we aan een klassenmuseum. Elk kind kan hieraan een bijdrage leveren door 

bijvoorbeeld naam- en informatiebordjes te schrijven bij een presentatie van zijn of haar eigen 

hobby. Ook leren ze vragen te formuleren over de hobby’s van hun klasgenoten, die ze aan elkaar 

kunnen stellen. 

 

Toetsing 

Aan het eind van deze kern toetsen we weer van alle kinderen de lees- en spellingvaardigheid en ook 

de woordenschat. In mei/juni nemen we ook weer Citotoetsen af. De kinderen maken dan voor het 

eerst ook een toets begrijpend lezen van Cito. 
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Kern afsluiting 
 

De zomervakantie komt in zicht en we werken toe naar de afsluiting van het schooljaar. Groep 3 zit 

er voor de kinderen bijna op! Wat hebben ze weer veel geleerd dit jaar! In kern afsluiting staan we 

stil bij wat we allemaal hebben gedaan dit schooljaar en kijken we vast vooruit naar de 

zomervakantie en het nieuwe schooljaar. 

 

Thema kern afsluiting: Een wereld vol boeken 

In deze laatste kern komen opa en Kim en de andere personages van het Puddingboomplein terug in 

het verhaal ‘De verhalendief’. De verhalendief uit de titel blijkt uiteindelijk de meester van groep 4 te 

zijn, die in de bibliotheek boeken heeft verzameld voor het nieuwe schooljaar. Door dit verhaal en de 

activiteiten in kern afsluiting ervaren de kinderen dat boeken hun wereld verruimen en dat ze door 

boeken ontdekkingen kunnen doen. We stimuleren de kinderen om na te denken over welke boeken 

ze willen lezen in de zomervakantie. Daarnaast staan we stil bij andere activiteiten die met vakantie 

te maken hebben, zoals sport en spel, zomer en waterpret, en speeltuin en pretpark. 

 

Geen nieuwe woordtypen lezen of spellen 

In deze kern komen geen nieuwe woordtypen meer aan bod. Tijdens de lessen lezen en spelling 

oefenen de kinderen verder met alles wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd en tijdens de andere 

lessen passen ze het geleerde toe door zinnen en korte tekstjes te schrijven, voor te lezen en 

eventueel een presentatie te geven. Deze lessen zijn gekoppeld aan woordenschatuitbreiding. 

De kinderen oefenen in groepjes het voordragen van teksten met het boekje ‘Toneellezen’, waarin ze 

allemaal een rol voor hun rekening nemen. 

 

Lezen in de vakantie 

En dan breekt de vakantie aan! We vragen de kinderen tijdens de vakantie een dagboek bij te 

houden, waarin ze ook opschrijven welke boeken ze hebben gelezen. In het begin van het nieuwe 

schooljaar bespreekt de leerkracht van groep 4 dit met de kinderen. Sommige kinderen hoeven niet 

te worden aangespoord om te blijven lezen. Zij lezen graag en doen dit uit zichzelf. Voor andere 

kinderen gaat dit echter niet vanzelf. Juist voor hen is het goed om ook tijdens de vakantie te blijven 

lezen, zodat hun leesvaardigheid op peil blijft. 

 


