
Thema 7: ‘Wie gaat er mee op reis?’ 
 

In Thema 7: ‘Wie gaat er mee op reis’ staan symbolen centraal. De hoofdpersonen Joost, Fan 

en Marijn vertellen hun vakantieverhaal. Hierbij komen symbolen aan de orde op 

landkaarten, op het vliegveld en in de haven.  

 

Prentenboek 

Net als bij de kleuters staat ook in groep 3 elk thema een prentenboek centraal. Dit boek 

wordt ook in de lessen behandeld. We zullen de komende twee weken lezen uit het 

prentenboek: ‘Dan ga ik wel alleen!’  

Binkie en zijn familie gaan kamperen in Frankrijk. Bij het vertrek vergeet de familie Binkie mee te 

nemen. Hij besluit de familie alleen achterna te reizen. Zo ontstaan er twee verhaallijnen: 

tegelijkertijd is te zien hoe de familie verder reist én wat Binkie meemaakt. Zal Binkie zijn ouders weer 

vinden? 

Doelen van dit thema 

Onderdelen  Doelen 

Lezen De kinderen: 
- Kennen de letters ei, h, ou, v. 
- Kennen de sleutelwoorden reis, hoog, hout, ver. 

Spreken en 
luisteren 

- Kunnen een plaat beschrijven. 
- Kunnen een verhaal bij een plaat bedenken.  

Begrijpend luisteren - Kunnen vragen over de waardering van een verhaal 
beantwoorden. 

- Kunnen eenvoudige vragen over de moraal in een verhaal 
beantwoorden.  

Taalbeschouwing - Kunnen vertellen waarvoor enkele communicatiemiddelen 
dienen.  

- Kunnen een zin afmaken door het toevoegen van een 
zinsdeel.  

- Ontdekken de functie van interpunctie.  
- Zijn bewust geworden van klankverkleuring onder invloed 

van de letter r.  

Stellen - Kunnen de inhoud van een kort briefje bepalen. 
- Kunnen een eenvoudig pictogram ontwerpen. 

Spelling - Beheersen de letters ij, f, ui, j. 
- Kunnen klankzuivere woorden schrijven met ij, f, ui, j.  

Woordenschat - Begrijpen en gebruiken de woorden uit de 
woordenschatlijst van thema 7.  

 

 

 



 

 

Woordenschat thema 6 

Onderstaande woorden worden in de lessen besproken. Fijn als u deze ook thuis wilt 

oefenen. De eerste rij woorden moeten kinderen in een zin kunnen gebruiken en de tweede 

rij woorden hoeven ze alleen maar te begrijpen.  

Les  Gebruiken Begrijpen 

1 en 2  Rammelen Rillerig 

Het prentenboek De dierenarts 

Vreemd Onderzoeken 

Het spreekuur Het gesprek 

De reiswieg Het kwartier 

 

3 en 4 De oppas Opereren 

De ingang Het naambord 

Gisteravond De ruimte 

Beleefd Verlamd 

Schreeuwen Schor 

 

5 en 6 Snuffelen Achterlaten 

Duidelijk Zojuist 

De minuut Urenlang 

Vorige Keffen 

Weleens Het nekvel 

 

7 en 8 
 
 
 
 

Leven (werkwoord) De volgorde 

Geduldig De leeftijd 

Ongeveer Genezen 

Overdag Voldoende 

eindelijk De werkdag 

 

 

 

 


