
 
 

LOGO groep 3 – Veilig leren Lezen 

Thema 1: beestenboel  
Woordcluster nr.  Week   Bijlage  

  1    

Herfst 12  Pikken- diefstal- weggrissen- overval    

Winter 48  Ruiter- teugel- hoef- hoefijzer    

Winter 79  Lokken- aas- wegjagen- prooi    

Lente 8  De school zwerm kudde    

      

  2    

Lente 107  Broeden- uitkomen    

Herfst 1  Aanvallen- geweld- verdedigen    

Herfst 2  De cel- opsluiten- gevangene    

Herfst 3  De vijand- het leger- oorlog- reden    

Herfst 4  Iemand te pakken hebben- iemand te pakken nemen    

      
  

 

      

Lente 13  Kleine dieren    

Lente 15  Allemaal vogels    
  

 

zwartgedrukt  is huiswerk  

Woordkalender nummer  week  

Herfst4    

Herfst5    

Herfst 6    

  

Kern 2: dag en nacht  
Woordcluster nr.  Week 1  Bijlage  

Cluster 23   Tegelijkertijd-van tevoren-naderhand    

Cluster 39  Binnen de tijd- het is hoog tijd    

Cluster 40  Zo nu en dan, regelmatig    

Cluster 61  Planeet- aarde- ruimte    

      

  



 
 

  Week2    

Cluster 66  Het verleden – het heden- de toekomst    

Cluster 102  Zich herinneren-  de herinnering - menen    

Cluster 128  Het kompas – de verrekijker- het zakmes- de zaklamp    

Cluster 155  Zojuist - binnenkort    

      

 

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

2  kleding    

10  avondeten    

  

  

Woordkalender nummer  week  

1  Keihard,  vliegensvlug, zich haasten  

2  Vaarwel  

    
  

Kern 3: ziek zijn en beter worden  

Woordcluster nr.  Week   Bijlage  

30 herfst  Schrijfster, illustrator, uitgever    

33 herfst  De inkt- vulpen- balpen    

125 zomer  Slikken-verslikken-boeren    

134 zomer  Het eczeem-de uitslag-het pukkeltje- de aandoening    

      

  Week2    

63 winter  De rib- het skelet- de spier- spierbal    

65 winter  De gezondheid- de vitamine-de voeding-de beweging    

75 winter  Lenig-stokstijf    

90 lente  Ongerust-opgelucht-gerust    

      
  

 

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

  lichaamsdelen    

      

   



 
 

Woordkalender nummer  week  

29  hersenen  

36   schor  

    

 

Kern 4: waar woon jij?  
Woordcluster nr.  Week   Bijlage    

Herfst 11  Het buurthuis, het gebouw, het schoolgebouw, het 
clubhuis  

    

Herfst 35  Inrichting- de plattegrond- de omgeving      

Herfst 20  De oven- ijskast- magnetron- keukentoestel      

Herfst  16  Bukken, knielen, strekken      

        

  Week 2      

Winter 42  Bewonen- bewoner- onbewoond      

Winter 58  Afnemen- boenen- het huishouden- het bed opmaken      

Lente 94  De voorraadschuur- de voorraadkast- de voorraad      

Lente 104  Aanbellen- bonken- aankloppen      

        

  Herhalingsdagen      

Lente 110  Heenweg- keren –terugweg      

Lente 112  De berisping- het compliment      
  

 

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

Herfst 4  In de keuken    

  deuren    
  

 

Woordkalender nummer  week  

3  Kinderachtig-simpel- ingewikkeld  

4  volop  

    

 

  



 
 

Kern 5:  
Woordcluster nr.  Week   Bijlage  

herfst 10  schuldig – de schuld – onschuldig    

herfst 5  het wapen – de jacht – richten – het schot    

lente 116  de spikkel – gespikkeld – gestreept – gevlekt    

Lente 114  loeren – speuren – je ogen uitkijken    

 Week 2    

winter 56  vloeken – razend – uitschelden – (tekeergaan)    

zomer 149  de opmerking – het gesprek    

winter 67  beschadigen – vernielen – de schade – opknappen – 
(repareren – namaken)`  

  

      

      

  Herhalingsdagen    

zomer 126  bewaken – de bewaker – de gevangenisbewaker – de 
winkelbewaker  

  

Zomer 131  sportief – de spelregel – je ergens aan houden – de regels 
overtreden – (onsportief)  
  

  

  

 

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

Zomer 20  Plaats en richting    

      

  

  

Woordkalender nummer  week  

Zomer 32  geen sprake van- wat een gedoe  

winter 14  daarover - waarover  

    

 

Kern 6:De alfapet  
Woordcluster nr.  Week   Bijlage  

Herfst 24  Het bericht – de informatie – het nieuwtje    

Winter 76  De folie -het kuipje -het vat – de verpakking ( de ton)    

Herfst 25  je ergens op verheugen – teleurgesteld zijn – ergens tegenop zien    

Zomer 154  Het maanlicht – stralen – de manestraal – het zonlicht – de 
zonnestraal  

  

  



 
 

  Week 2    

Zomer 159  Het uitzicht – de bergtop – spits – de boodschap – de vallei    

Winter 72  Je aanstellen – het gedrag – klieren – kattenkwaad uithalen  
(uithalen)  
(uitspoken)  

  

Lente 82  Het platteland  – de wijk    

Zomer 147  De fietstocht–  de reiziger – de toerist – het uitje (erop uitgaan)    

      

  Herhalingsdagen    

Lente 85  fantasie– onecht – (zogenaamd)     

Winter 70  Het spoor – het sein – de wagon – (de rails – de staaf )    
  

 

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

Winter 6  sprookjes    

Zomer 17  De camping    
  

 

Woordkalender nummer  week  

Lente 6  Niet waar – wie weet  

Winter 20  enthousiast  

    

  

kern 7: winter/ safari  
Woordcluster nr.  Week   Bijlage  

  Week 1    

Herfst 15  De dierentemmer – wild – temmen - tam    

Winter 71   De moed, moedig, laf    

Lente 93  Smikkelen – volproppen – opslokken – schransen (vreten)     

Lente 120   Iemand tegemoet lopen – begroeten – wuiven – kennismaken- 
(groeten – de groet)   

  

  Week 2    

Zomer 132  bederven – de stank – de geur – de lucht     

Winter 74  sluipen, het roofdier, de klauw, de prooi    

Zomer 150   De halsband – de riem – uitlaten – de kluif     

Herfst 8   Ontploffen – schuilen – de schuilplaats     

  



 
 

  Week 3    

Herfst 35   De inrichting – de plattegrond – de omgeving     

Winter 77  Pomp, pompen, de put     

  Woordweb maken over een dier    

  
  

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

Herfst 3  Grote dieren    

Lente 11  Dieren in en om het water    

      

  

  

Woordkalender nummer  week  

Zomer 34   Allergrootst – allerleukst – allerliefst- allermooist  

Winter 19   Indelen – het tiental– het tweetal   

Zomer 37   Het onderwerp   

    

  

kern 8: “Wat kan jij?”  
Woordcluster nr.  Week   Bijlage  

Winter 69  Ballet – het balletpakje – de balletschoen    

herfst 6  Het materiaal– het fluweel – het bont – het leer – de zijde    

Herfst 28  Acteur/actrice – zanger/zangeres – artiest - applaudisseren    

Winter 59  Tegenvallen – meevallen – boven verwachting    

      

  Week 2    

Lente 85  fantasie – onecht – (zogenaamd)    

Lente 100  De blokfluit – de snaar – de viool – de gitaar – de contrabas – het 
drumstel – ( de percussie)  

  

Zomer 139  De toon – de melodie – het ritme    

Zomer 141  het theater – de toneelspelers – het koor    

      

  Week 3    

Winter 54  De bruid – de bruidegom – het huwelijk – de echtgnoot – de 
echtgenote – (scheiden)  

  

Winter 78  Sjouwen – slepen – sleuren – sjorren - verplaatsen -     

Lente 92  De voorgrond – de achtergrond    

Lente 96  Kreunen – kuchen – het keelgeluid – je keel schrapen    

      

  Herhalingsdagen    

Zomer 153  gek zijn op iemand – iemand niet kunnen uitstaan    



 
 

Winter 52  Schuifelen – slenteren - schrijden  
  

  

  

 

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

9  lichaamsdelen    

1  Het circus    

8  Het schip    

  

  

Woordkalender nummer  week  

17  In de weg staan - wegzetten  

30  Succes – de trip – de truc  

Versje 7 - 28  “Applaus voor de artiest”  

7  Het thema – het themawoord  

  

Kern 9: “De limonadefontein”  
Woordcluster nr.  Week   Bijlage  

      

  Week 1    

Herfst 17  De rolschaats – rolschaatsen – de skeeler - skeeleren    

Herfst 32  Uitvinden – de uitvinder – de uitvinding- (de professor)    

Herfst 36  De proef – de uitkomst – iets te weten komen    

Winter 41  Incompleet - compleet    

      

  Week 2    

Winter 73  Er iets aan hebben – er niets aan hebben    

Winter 79  De val– lokken – het aas - wegjagen    

Lente 91  De lus – het snoer – de sliert – de strook  - (de lat)    

Lente 111  De molenaar – het deeg – het meel – malen - fijn    

      

  Week 3    

Lente 119   De gleuf - de deuk – (de spleet)    

Zomer 121  Vervangen – wegdoen – (weglaten)    

Zomer 129  De föhn  – föhnen – het scheerapparaat - scheren     

Zomer 151  Het zaagsel – de zaagtanden – houthakken de zaag    

      

  Herhalingsdagen    

Zomer 152  De schroef  – de speld – de spijker – de paperclip – bevestigen – 
(het bevestigingsmateriaal)  

  

Zomer 138  Het gas – de vaste stof – de vloeistof    



 
 

  

 

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

Lente 12  De tuin    

Zomer 16  Op straat    

  

  

Woordkalender nummer  week  

Zomer 39  Stuk voor stuk – van alles en nog wat  

Lente 25  Open – de afbeelding  

Lente 26  Het voorwerp – de illustratie  

  

kern 10: “Kijk eens om je heen”  
Woordcluster nr.  Week 1  Bijlage  

  Week 1    

Lente 106  Het onkruid –de schoffel – schoffelen – de hark – harken – planten 
– (de moestuin)  

  

Lente 107  broeden – uitkomen – (bevruchten)    

Herfst 21  Het vee – de uier – melken – slachten – (melkvee – slachtvee)    

Winter 45  De tarwe – het mais – het koren    

      

  Week 2    

Zomer 143  De temperatuur – de thermometer    

Zomer 146  Op de bodem – aan de oppervlakte    

Lente 101  het afval – de vuilnis – de vuilnisman – de vuilnisbelt    

Zomer 148  Het gif – giftig – chemisch gif – natuurlijk gif    

      

  Week 3    

Zomer 137  Opklaren - betrekken    

Winter 46  De badjuffrouw – het zwemdiploma – afzwemmen (badmeester)    

Herfst 9  de redding  – de veiligheid    

Zomer 123  Opgeven – volhouden – (weigeren)    

      

  Herhalingsdagen    

      

  

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

Lente 13  Kleine dieren     

Lente 15  Allemaal vogels    

Zomer 18  In en om het water    



 
 

  

 

Woordkalender nummer  week  

Herfst 5  Aangeven – aanraken - aanstoten  

Winter 16  Het naar je zin hebben – het humeur  

Lente 22  Pardon – ziezo – dat komt goed uit  

    

  

kern 11: “Bom of Kum”  
Woordcluster nr.  Week 1  Bijlage  

      

      

  Week 1    

Winter 50  Het gedeelte – het geheel – (het deel)    

Lente 89  De eigenaar – de verkoper – de koper – (de rekening)    

Lente 95  Dankbaar – ondankbaar – ongewoon – onmogelijk – 
tegenovergesteld – (zichtbaar – onzichtbaar)  

  

Zomer 136  Doorzichtig – fel - kleurig    

      

  Week 2    

Zomer 145  Voorop - achterop    

Herfst 14  De dobbelsteen – het speelbord – de pion – Ganzenbord – Bingo – 
(het kwartetspel)    

  

Herfst 18  Mikken -raak    

Herfst 22  Het programma – het jeugdjournaal – het spelletjesprogramma    

      

  Week 3    

Herfst 29  Een streep trekken – de stippellijn – onderstrepen – de liniaal – 
doorstrepen – (de kantlijn)- ( een lijn trekken)  

  

Winter 47  Pellen – persen - schillen    

Lente 87  Bespreken – dezelfde mening hebben –van mening verschillen    

Zomer 135  het gedicht  – het stripverhaal – het verhaal – (het dagboek)    

      

  



 
 

  Herhalingsdagen    

      

      

  

Praatplaat 
nummer  

Week   Bijlage  

Zomer 19  Eten en drinken    

Lente 11  beroepen    

Winter 7  deuren    

  

Woordkalender nummer  week  

Herfst 10  De taak -  het werkblad – het werkboek  

Winter 15  Perfect – uitstekend - briljant  

Lente 27  interessant  

    

  


