
Alle hens aan dek 
 
Alle hens aan dek is het thema in de groepen 3. Het thema staat centraal in de 
periode herfst tot sint. Een thema waarbij het lezen en schrijven een grote plaats in 
neemt, maar waar ook volop gespeeld kan worden. 

  

 
 
Helaas konden we niet met de groep naar de haven, dus werd er net voor de 
herfstvakantie een huiswerkopdracht gegeven. Bezoek de haven en maak foto’s van 
wat je er allemaal ziet. 
In de vakantie kwamen de eerste foto’s al binnen en wat een verscheidenheid. 
Natuurlijk veel foto’s van oa de haven in Slikkerveer, maar ook die van Dordrecht, 
Rotterdam en de Maasvlakte. Zo kwamen we de eerste week al veel te weten. 
 
 
 



Zin in lezen 
 
Om veel te lezen en schrijven heb je ook veel boeken nodig en die zijn dan ook 
ruimschoots aanwezig. Hier wordt iedere dag in gebladerd, gekeken en gelezen.  
Vanuit wat kinderen zelf ervaren hebben, toen ze met hun vader/moeder in de echte 
haven zijn wezen kijken, herkenden zij al heel veel dingen en konden ze er gelijk 
eigen verhalen aan verbinden. Ze maakten elkaar ook enthousiast en leerden van en 
met elkaar. Veel kinderen hadden vragen, zoals  “Hoe blijft de boot drijven? ” Hoe 
komen de containers op het schip?” “Wie werken er in de haven?” 
Deze vragen hebben we  meegenomen in het vervolg van het thema we hebben in 
teksten naar antwoorden gezocht. Hierbij heel goed gekeken naar de zone van de 
naaste ontwikkeling en de teksten zo verdeeld dat ieder kind er mee verder kon. In 
de presentatie kring hebben de kinderen hun kennis met elkaar gedeeld. En zo 
ontstonden er weer nieuwe vragen en plannen. 
 

 
 
Spelverhalen 
 
Vanuit het spel komen we tot heel veel schrijfactiviteiten. Wat hebben we gebouwd, 
wat gebeurt er allemaal in onze haven? Zo is het containerschip met containers heel 
populair, want die containers moeten steeds in en uit het schip gehaald worden. En 
wat denken jullie van die containerboot die gezonken is! 
Er zijn meer soorten schepen en daar moest een dwarsdoorsnede van komen. Dan 
moet er eerst onderzoek gedaan worden, want welk schip  gaan we daarvoor 
gebruiken. Met elkaar is er gekozen voor een cruiseschip.  



Zo ontstaan er steeds nieuwe ideeën die door verschillende kinderen worden 
uitgevoerd.  

 
 
Er worden spelscripts geschreven voor de muizen Sam, Julia en opa en bij de grote 
onderzoeksboot die we van lego in de klas hebben. Wat een mooie verhalen worden 
er bedacht en uitgespeeld. Hierbij is het spel spelen net zo belangrijk als het 
schrijven van het verhaal. 
 

 
 
 
 



 
Digitale portfolio 

 
 
Bij dit thema  hebben we verschillende doelen in het portfolio staan. De kinderen 
geven samen met de leerkracht aan waar ze in de komende periode aan willen 
werken. Zo staan in deze periode de volgende doelen centraal.  
 
Dit wil ik leren:  
 

● Aan het eind van het thema weet ik hoe het in de haven reilt en zeilt 
● Ik ben expert over een boot of schip en kan dat presenteren 
● Ik kan een kort spel script schrijven en uitspelen. 

 
 
Gedurende het hele thema worden er door de leerkracht begeleide activiteiten 
gepland. Samen met een groepje kinderen wordt gekeken naar een tekst, wordt er 
geschreven en worden er plannen gemaakt.  
 



 
 
Ouders kunnen dmv het digitale portfolio meelezen welke bedoelingen we hebben 
met het thema en de activiteiten. 
De voorbereiding van het thema en de daaraan gekoppelde doelen zijn voor ouders 
te lezen en zij zien in het portfolio de begeleide activiteiten van hun kinderen 
beschreven en gereflecteerd door de leerkracht.  
Samen met hun kind kunnen ze dus praten over de activiteit en ook samen verder 
op onderzoek gaan.  
 
Aan het einde van het thema mogen de kinderen zelf aangeven dmv smiley’s of zij 
vinden dat de doelen behaald zijn en hoe dit proces verlopen is.  



 
 

 
Het eindproduct bij dit thema is de Havenkrant geworden.  
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