Een doorgaande lijn
van groep 2 naar groep 3

Kinderen moeten zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen.
Toch verloopt de overstap van groep 2 naar groep 3 niet altijd soepel.
Maar het kan wel! In deze folder en met filmpjes laat Basisschool
De Masten zien hoe zij een vloeiende overgang heeft gerealiseerd.

Kijk verder!

Onderwijs anders

De foto’s uit deze folder komen tot leven

Van spelend leren in groep 2 naar formeel leren in groep 3:

als je de volgende stappen volgt:

het is een grote overgang die de doorgaande ontwikkeling van

• Download de gratis Layar app;

kinderen belemmert. Daarom doet Basisschool De Masten het

• Start de app;

anders. Door te werken met units (groep 1 - 2 - 3) en spelend leren,

• Scan de pagina’s uit deze folder

creëren we ruimte voor leerprocessen die bij kinderen passen.

door met je smartphone door

Elk kind wordt uitgedaagd en krijgt verantwoordelijkheden,

te klikken op de scanbutton;

binnen een rustige leeromgeving met ervaren begeleiding.

• Bekijk de filmpjes!

Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.

We creëren ruimte voor leerprocessen die bij kinderen
passen. Met uitdaging en verantwoordelijkheid.

Organisatie in de groep
Bij Basisschool De Masten vallen de groepen 1, 2 en 3 onder
dezelfde unit. De groepen 1 en 2 starten in de kring en hebben
daarna speelwerkles. Groep 3 start met het bespreken van doelen
en een werkinstructie, waarna de kinderen in twee groepjes aan
de slag gaan. Het ene groepje gaat spelend leren. Het andere groepje
gaat formeel leren met een werkboek, waarbij de leerkracht let op
motoriek en schrijfhouding. Na een kwartier wisselen de groepjes.
Door op meerdere manieren leerstof aan te bieden blijven kinderen
geconcentreerd. Bovendien stemmen we het leren hiermee beter af
op de ontwikkeling van de kinderen.
Kinderen van groep 1 of 2 die nieuwsgierig zijn of toe zijn aan leren,
mogen gewoon aanschuiven. Hierdoor ontstaat een organische
samenwerking en worden kinderen geprikkeld.

Door op meerdere
manieren lesstof
aan te bieden,
blijven kinderen
geconcentreerd.

Spelend leren
Basisschool De Masten biedt leerstof thematisch aan,
passend bij kerndoelen die landelijk gesteld worden.

Wij bieden leerstof
thematisch aan passend
bij landelijke kerndoelen.

In groep 3 geven we taal- en rekenonderwijs met
ondersteuning van methodes. Leer- en ontwikkelingsdoelen van kinderen stellen we daarbij altijd centraal.
Resultaten toetsen we.
Kinderen uit groep 1, 2 en 3 van onze school mogen
spelen(d leren). De leerkracht begeleidt hen door mee
te spelen. Kinderen uit groep 2 kunnen spelenderwijs
kennis maken met de lesstof en werkwijze van groep 3.
Daardoor verloopt de overgang tussen beide groepen
heel natuurlijk.

Rollen in de groep
In een unit werken meerdere begeleiders:
leerkrachten, onderwijsassistent en
schoolondersteuner. Zij hebben ieder
hun eigen rol, verantwoordelijkheden én
talenten. Door anders samen te werken,
ook met ouders, gaat de kwaliteit omhoog.

Iedereen heeft een eigen rol,
verantwoordelijkheden én talent.
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