
 

 

Kleutergroep Burg. de Ruiterschool Kuinre  

Zo gaat het in de kleutergroep 2021 - 2022 

Thema’s: 

Wij werken met thema’s. Een thema heeft een duur van 4 á 5 weken. Naast de 

standaard thema’s bedenken we ook thema’s in samenspraak met de 

kinderen. De kinderen hebben dan niet alleen aandeel in de keuze, maar 

zeker ook in de uitwerking ervan. Zo streven we naar een divers aanbod 

waarbij we zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de interesses van de 

groep. 

Werken vanuit doelen:   

In groep 1 en 2 werken we vanuit de leerlijnen het jonge kind.   

https://www.parnassys.nl/producten/modules/leerlijnen/leer-en-

ontwikkelingslijnen-jonge-kind 

De doelen die aangegeven worden vanuit de leerlijnen zijn de basis. Eigenlijk 

heb je daarmee al een globale jaarplanning, omdat de doelen verdeeld zijn in 

wat er beheerst moet worden per periode (1a, 1b, 2a, 2b.) Verder zijn er nog 

extra doelen voor kinderen die meer aan kunnen (2c). 

Wij proberen zo veel mogelijk in te spelen op de naaste ontwikkeling.  Per 

thema stellen we voor rekenen en taal drie doelen centraal per groep (hangen 

op de deur).  Na een thema kijken we of de leerlingen de doelen hebben 

behaald of dat er nog meer oefening/tijd nodig is. 

Wanneer er bepaalde doelen niet behaald zijn in groep 1, zullen we de 

leerlingen  hier extra ondersteuning bij bieden wanneer ze in groep 2 zitten.  

Daarbij kijken wij steeds naar wat er de komende periode belangrijk is voor 

deze specifieke groep kinderen.  

Taakjes:  

Gedurende de week werken de kinderen aan taakjes. De kinderen van groep 

1 werken aan een tot twee taakjes per week. Bij de kinderen van groep 2 kan 

dit uitgebouwd worden naar drie taakjes. 

Bij deze meestal creatieve uiting zitten onderliggend weer de gestelde 

doelen.  

De taakjes worden door de kinderen gepland op het plan/ kiesbord. Kinderen 

plannen een taakje door een magneet pion in de kleur van deze dag bij het 

taakje te zetten.  

Bij de kinderen van groep 1 gaat dit over het algemeen samen met de 

leerkracht. Het is de bedoeling dat de kinderen in groep 2 uiteindelijk zelf 

kunnen plannen wanneer ze hun taakjes gaan maken.  

https://www.parnassys.nl/producten/modules/leerlijnen/leer-en-ontwikkelingslijnen-jonge-kind
https://www.parnassys.nl/producten/modules/leerlijnen/leer-en-ontwikkelingslijnen-jonge-kind


 

Start van de dag: 

We starten de meeste ochtenden met klaargezet ontwikkelingsmateriaal. We 

stemmen hierbij af op de ontwikkeling van elk kind. De kinderen gaan 

zelfstandig met het materiaal aan de slag en waar nodig ondersteunen wij. We 

observeren om te zien wat de kinderen kunnen qua vaardigheden met het 

materiaal, maar ook qua werkhouding. Zo hebben we de ontwikkeling goed in 

beeld.  

Eén keer per week wordt er in de kring gestart met een taal/rekenactiviteit.  

Een combinatie van beiden komt kan ook. Dan wordt er een beroep gedaan op 

de zelfstandigheid van de groep en de uitgestelde aandacht.  

Na het werken met ontwikkelingsmateriaal gaan we samen in de kring. We 

benoemen de dag (ook in het Engels), de datum en het seizoen. We bespreken 

wat we die dag gaan doen. Tijdens de kring is er een reken/ taalactiviteit 

gepland. Er is echter ook ruimte voor de kinderen om iets te vertellen. 

 

Uitgestelde aandacht: 

Wanneer we met één of meer kinderen even gericht aan de slag 

gaan, is het belangrijk dat de rest van de kinderen even 

zelfstandig verder spelen/werken. We gebruiken bij ons op school 

een zelfstandig werkblokje. Bij de kleuters werken we met een 

groot model. Wanneer deze op rood staat, kun je even niet bij de juf komen 

(max 10 minuten) en zal je moeten proberen het zelf of samen met een 

medeleerling op te lossen.  

Dit is het begin van de doorgaande leerlijn, die gedurende de schoolloopbaan 

verder wordt uitgebouwd. 

 

Spelen en werken in hoeken: 

We hebben in ons lokaal verschillende hoeken ingericht. We hebben 

standaard een huishoek, bouwhoek, constructiehoek en leeshoek. Deze 

hoeken worden aangepast en/ of verder uitgebouwd met hoeken passend bij 

een thema. Denk daarbij aan b.v. een kasteelhoek: bedacht en gemaakt door 

de kinderen, de watertafel voor experimenteren met inhoud etc. De kinderen 

geven met hun naamkaartje op het plan/ kiesbord aan waar ze gaan spelen/ 

werken.  

 

 



 

Werken uit de kast: 

Er zijn vier kasten waar ontwikkelingsmateriaal in staat. De kasten zijn als 

volgt ingedeeld: 

Rode kast (Puzzelkast) De puzzels liggen op aantal stukjes gesorteerd. Dit 

wordt aangeduid met stickers, zodat de kinderen de puzzels ook zelf weer op 

de goede plek terug kunnen leggen.  

Groene kast: het ontwikkelingsmateriaal, dat gericht is op taal 

Blauwe kast: het ontwikkelingsmateriaal, dat gericht is op rekenen 

Gele kast: het ontwikkelingsmateriaal, dat gericht is op motorische 

ontwikkeling.  

Op alle materialen zit een sticker in een van deze vier kleuren. We motiveren 

de kinderen zelf het materiaal uit de kast te halen en het ook weer in de goede 

kast terug te zetten. 

Ook is er een ‘groep 2’ kast. In deze kast staat materiaal dat gericht is op 

letterkennis, lezen en gevorderd rekenen. 

Bij de groep 2 kast staat ook een pluskast. In deze kast staan o.a. 

smartgames voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.  

Fruit eten en lunchen: 

Het eten is even een rust moment. We creëren een 

rustige zetting waarin kinderen even van het eten 

en drinken kunnen genieten.  

We moedigen het aan om dagelijks uw kind 

fruit/groente mee te geven. School-breed zijn er 

twee gruitdagen. (Groente /fruitdagen) Op dinsdag 

en donderdag nemen alle kinderen voor de 10 uur 

pauze groente of fruit mee. 

(Wij adviseren u om uw kind een drinkbeker met 

draaidop mee te geven.)  
 

Het is erg verschillend hoeveel brood de kinderen tijdens de lunch eten. Het is 

fijn wanneer ouders dit met hun kind afstemmen. Sommige kinderen vinden 

het fijn om er iets van groente of fruit bij te eten.  

(Tomaat /komkommer/druiven etc.) Cola of andere koolzuurhoudende 

dranken zijn niet toegestaan. Koekjes/snoepjes/chocola zien wij ook niet 

graag bij de lunch. 

Graag alle bekers, bakjes, broodtrommels etc.. voorzien van naam! 

  



 

Taal/lees onderwijs: 

 

Wekelijks staat er een boek/verhaal centraal.  Deze passen 

bij het thema waarin we op dat moment werken. 

De kinderen worden geregeld actief meegenomen in het 

kiezen van een thema of boek, door erover te praten in de 

kring (even vergaderen) of door te stemmen. 

(Burgerschap)  

Begrijpend luisteren: 

Het boek wordt in het begin van de week voorgelezen en wanneer voor 

handen digitaal herhaald later in de week. 

Gedurende de week vinden er een aantal activiteiten plaats rond het boek. 

- voorafgaand voorspellen we waar het boek over zou kunnen gaan. 

- wat is de titel 

• Voorkant/achterkant bekijken 

• Schrijver/ illustrator 

Later in de week 

• Verloop van het verhaal (begin, midden en eind). 

• Verhaal terug vertellen met en zonder (groep 2) plaatjes. 

• Specifieke luister vragen vooraf.  

• Inhoudelijke vragen. 

Door vragen op verschillende niveaus, stemmen we af op het niveau van alle 

kinderen.  

Bij elk thema maken we ook een tekening over het boek/verhaal. 

Voor groep 2 is dit een vier vakken tekening. 

In het eerste vak teken je het begin van het verhaal en zo voort. Zo leren de 

kinderen het verhaal goed in kaart te brengen. (begin, midden en eind)  

Groep 1 maakt één tekening, maar wanneer de kinderen willen of er aan toe 

zijn mogen zij ook een viervakken tekening maken.  

Woordenschat: 

Wekelijks worden er tien woorden uit het boek gehaald. Deze woorden 

worden besproken en verweven in de lessen/activiteiten. Deze woorden 

worden ook met de ouders gedeeld, zodat er ook thuis aandacht aan kan 

worden besteed. Het hebben van een brede woordenschat is erg belangrijk 

voor kinderen.  

De woorden worden bij de platen van het boek geplakt op het 

‘woordenschatraam’. Gedurende het thema wordt daar de data opgeplakt om 

er naar te kunnen verwijzen en dit voor de kinderen beschikbaar te hebben. 

Na het thema plakken we dit in een plakboek, dit boek ligt in de klas en 

kunnen kinderen bekijken of pakken we er bij, als een terugblik wenselijk is.  



 

Letterhuis: 

Wekelijks staat er ook een letter/klank centraal. De kinderen mogen spullen 

meenemen waar de letter of klank in zit. Deze spullen zetten we dan in het 

letterhuis. (de letter/klank hoeft niet vooraan te staan) 

We bespreken alle meegenomen spullen.  

“Waar hoor je de klank, vooraan, achteraan of in het midden?” 

Bij de kleuters is het belangrijk wat je hoort en niet welke letter je ziet. Dit kan 

soms verschillen. Bij de korte klank i bijv. (Wanneer je een giraf meeneemt, 

zie je wel een i, maar de kinderen horen een ie. ) 

Ook verdelen we het woord in klankgroepen en benoemen het aantal. (kin-

der-wa-gen ; vier klankgroepen) 

We verdelen de letters/klanken in vier verschillende groepen. 

• Korte klanken 

• Lange klanken 

• Medeklinkers 

• Tweetekenklanken (worden als basis niet aangeboden in groep 1/2.)  

 We werken op school met de taal/spelling methode Staal (groep 4 t/m 8) en de 

aanvankelijk leesmethode lijn 3 (groep 3). Wij sluiten hierbij aan door de 

klankgebaren aan te bieden van deze methode. (Ook hangt er een plaatje bij 

de aangeboden letters op het ‘letterraam’.) 

https://www.youtube.com/watch?v=0EKZV_C6fUo 

 

We hangen de aan bod gekomen letters op het letterraam. (verdeeld in de vier 

groepen) Zo bouwen we gedurende het hele jaar aan de data op het 

letterraam. Er hangt: 

- de letter 

- plaatje klankgebaar 

- foto met een ding uit het letterhuis (met het woord)  

 

Interactief taalgebruik: 

Wat wordt er verstaan onder interactief taalgebruik: 

Hieronder enkele voorbeelden uit diverse niveaus 1a t/m 2c. 

• De leerling voert een gesprekje met de leerkracht. 

• De leerling houdt zich aan de gespreksregels. 

• De leerling begint op eigen initiatief een samenhangend gesprekje met 
de leerkracht of medeleerling. 

• De leerling luistert naar anderen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EKZV_C6fUo
https://www.youtube.com/watch?v=0EKZV_C6fUo
https://www.youtube.com/watch?v=0EKZV_C6fUo


 

Beginnende geletterdheid: 

Hieronder enkele voorbeelden uit diverse niveaus 1a t/m 2c. 

• Boekoriëntatie: De leerling kan een verhaal globaal voorspellen aan de 

hand van de boekomslag. 

• Taalfunctie: De leerling kan zijn/haar eigen naam ‘lezen’. 

• Verhaalbegrip: De leerling vertelt een voorgelezen verhaal na 

met/zonder plaatjes. 

• Taalbewustzijn: rijmt op een één lettergrepig woord (bus-kus). 

• De leerling verdeelt een woord in klankgroepen. (kin-der-wa-gen). 

 

Engels 

 

We werken met de methode Stepping Stones. 

Doormiddel van filmpjes, plaatjes, spelletjes, etc. zijn we 

spelenderwijs bezig met de Engelse taal.  

Los van de methode bieden we ook Engelse 

prentenboeken aan, passend bij het thema. Door op jonge 

leeftijd spelenderwijs met Engels bezig te zijn, zijn de 

kinderen op latere leeftijd reeds vertrouwd met deze taal, 

waardoor het stukje “schroom” tot spreken minder tot niet 

van toepassing zal zijn.  

Noordhof Stepping Stones Junior Basisonderwijs 

 

Logopedie: 

https://www.logopediepraktijklindevallei.nl/ 

 

Mijn naam is Lisanne Zanting en ik ben logopedist bij 

Logopediepraktijk Lindevallei. Elke dinsdag ben ik aanwezig op 

school. In nauwe samenwerking met de leerkrachten behandel ik 

kinderen in alle leeftijden met bijvoorbeeld problemen met 

articulatie (uitspraak van klanken), zinsopbouw, vertellen van een 

verhaal, open mond gedrag/afwijkend mondgedrag.  Daarnaast ben 

ik lees- en dyslexiespecialist en kan ik kinderen begeleiden bij het 

(leren) lezen. 

Mocht u vragen hebben, mag u altijd even contact met mij opnemen 

 06-11375490 of mailen lisanne@logopediepraktijklindevallei.nl  

U kunt natuurlijk ook altijd de leerkrachten even vragen om extra informatie. 

 

 

https://www.noordhoff.nl/basisonderwijs/engels/stepping-stones-junior
https://www.logopediepraktijklindevallei.nl/
mailto:lisanne@logopediepraktijklindevallei.nl


 

Rekenonderwijs: 

We gebruiken de methode ‘Met sprongen vooruit’.   

De methode “met sprongen vooruit” biedt voor groep1/2 een 

veelheid aan rekenmaterialen. Met deze materialen doen wij 

allerlei activiteiten waarbij de kinderen spelenderwijs 

kennismaken met de rekendomeinen: Tellen en getalbegrip, 

meten en meetkunde.  

Tellen en getalbegrip: 

Hieronder enkele voorbeelden uit de diverse niveaus 1a t/m 2c. 

• Zegt de telrij t/m 10 op. 

• Herkent kleine aantallen tot tenminste 6, zonder tellen door gebruik te 

maken van structuren (bijv. dobbelsteen). 

• Vergelijkt en telt hoeveelheden tot tenminste 10 door het leggen van 1 - 

1 relatie op meer, minder, evenveel, meest, minst. 

• Hanteert rangtelwoorden als 1e, 2e, 3e tot en met 10e.  

• Kan eenvoudige optel- en aftrekproblemen in een context met 

hoeveelheden t/m tenminste 12 (handelend) oplossen. 

Meten: 

Hieronder enkele voorbeelden uit diverse niveaus 1a t/m 2c. 

• Gebruikt actief de begrippen die horen bij inhoud (leeg – vol en veel – 

weinig).  

• Ordent voorwerpen van kort naar lang, laag naar hoog, dun naar dik, 

klein naar groot (oppervlakte) en gebruikt actief kort/korter/kortst, 

lang/langer/langst. 

• Benoemt dagen van de week in de goede volgorde.  

• Weet dat het jaar een terugkerend ritme heeft. Kent namen van 

maanden en seizoenen.  

• Kan kritisch denken en redeneren over lengte in eenvoudige 

probleemsituaties.  

Meetkunde: 

Hieronder enkele voorbeelden uit diverse niveaus 1a t/m 2c. 

• Bouwt ruimtelijk, komt los van stapelen.  

• Kent vormen, driehoek cirkel, vierkant en rechthoek. 

• Kan beschrijven waar voorwerpen in de ruimte staan door het gebruik 

van ruimtelijke begrippen.  

• Kan een plattegrond lezen. 

• Gebruikt meetkundige begrippen als links, rechts, tegenover en tussen 

vanuit eigen lichaam.  



 

Gymnastiek: 

 

We gaan wekelijks naar ‘De Botter’ om daar te gymmen.  

Uw kind heeft hiervoor nodig: 

• korte broek 

• t shirt  

• goed passende gymschoenen met klittenband 

• een rugzak of linnentas. (gemakkelijk mee te nemen) 

Graag alles voorzien van naam! 

Voor elke vakantie gaan de gymspullen mee naar huis voor een wasbeurt.  

 

Motoriek:  

We gebruiken de leerlijnen voor het jonge kind als leidraad bij het aanbieden 

van motorische oefeningen. (tijdens de gym en het werken in de klas)  

 

Grove motoriek 

Hieronder enkele voorbeelden uit diverse niveaus 1a t/m 2c. 

• Gooien en vangen: vangt een grote, zachte bal. 

• Springen: hinkelt enkele sprongen. 

• Balanceren: staat op één been, zowel links als rechts.  

• Rollen: rolt recht voorover op een (schuin) vlak tot zit. 

• Springen: huppelt.  

• Gooien en vangen: stuitert een grote bal met de voorkeurshand.  

Fijne motoriek: 

Hieronder enkele voorbeelden uit diverse niveaus 1a t/m 2c. 

• Knipt recht langs een lijn. 

• Scheurt kleine stukjes papier. 

• Rijgt kleine kralen aan een koord. 

• Maakt alle sluitingen open en dicht. Denk aan knopen, ritssluitingen en 

veters.  



 

 

Fysiotherapie: 

Praktijk Kinderfysio 

Praktijk Kinderfysio is een praktijk waar kinderen behandeld 

worden die een motorische achterstand hebben. In de praktijk 

zijn twee kinderfysiotherapeuten werkzaam: Vanessa van 

Dieren en Marjolein van Wijk.  

Indicaties voor kinderfysiotherapeutische behandeling kunnen 

variëren van zuigelingen met voorkeurshoudingen, 

schoolgaande kinderen met grof- of fijn motorische 

achterstanden, schrijfproblemen of bedplassen en 

obstipatieklachten. We behandelen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, zowel op 

verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts, jeugdarts of kinderarts maar ook kunnen 

ouders ons rechtstreeks benaderen via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. 

Marjolein van Wijk is op de maandagmiddag, op school aanwezig. Uw kind kan dan, 

ook na schooltijd, in Kuinre naar de kinderfysiotherapeut.. 

Schrijfproblemen en kinderfysiotherapie 

Leesbaar en netjes schrijven is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Sommige 

kinderen hebben hier veel moeite mee. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo 

kunnen er problemen zijn in de fijne motoriek, in de oog - hand coördinatie, de 

pengreep of uitgangshouding of het doseren van de juiste kracht. Dit kan leiden tot 

het niet goed kunnen schrijven van de letters of het niet goed tussen de regels 

kunnen schrijven. Ook schrijfkramp is een veel gehoord probleem. 

Wanneer je kind moeite heeft om leesbaar te schrijven kan dit problemen geven in de 

leerontwikkeling: bijvoorbeeld een laag tempo of moeite hebben met het goed 

opletten in de klas omdat alle aandacht nodig is voor het schrijven. 

Vaak hebben kinderen die moeite hebben met schrijven al een opvallende fijne 

motoriek wanneer ze in de kleuterklas zitten. Tekeningen worden nauwelijks 

ingekleurd of juist heel krasserig, het knippen lukt niet goed en de voorbereidende 

schrijfoefeningen gaan moeizaam. Ook deze kinderen kunnen veel baat hebben bij 

kinderfysiotherapie zodat ze, wanneer ze in groep 3 komen en leren schrijven niet al 

met een achterstand beginnen. 

Grove motoriek en kinderfysiotherapie 

Rennen, klimmen, klauteren dit zijn activiteiten die belangrijk zijn voor de 

ontwikkeling van een kind. Bewegingservaring opdoen is van groot belang voor de 

algehele ontwikkeling. Wij helpen kinderen die moeite hebben met rennen, klimmen 

en klauteren, een bal te vangen of niet goed kunnen fietsen. Of niet goed kunnen 

meekomen in de gymles of de sport.  

Als u twijfelt over de motorische ontwikkeling van uw kind: aarzel niet maar neem 

contact op. Door middel van een onderzoek zal er, naar aanleiding van de hulpvraag,  



 

gekeken worden of er kinderfysiotherapie nodig is. In sommige gevallen zijn 

adviezen voldoende en soms is een behandeling wel geïndiceerd.  

Vergoeding kinderfysiotherapie 2021 

Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 x  rechtstreeks vanuit de basisverzekering 

vergoed zonder dat dit consequenties heeft voor het eigen risico. Wanneer er meer 

dan 18 behandelingen nodig zijn worden deze uit de aanvullende verzekering 

gehaald. Houdt u er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de betaling 

van uw behandelingen als u geen aanvullende verzekering heeft of als u geen 

vergoeding meer krijgt vanuit uw aanvullende pakket. Voor deze informatie kunt u 

contact opnemen met de klantenservice van uw zorgverzekeraar. 

Praktijk Kinderfysio is dagelijks te bereiken via het secretariaat 0521-342083 of via 

info@praktijkkinderfysio.nl  

Verdere informatie kunt u vinden op wwwHYPERLINK 

"http://www.praktijkkinderfysio.nl/".praktijkkinderfysio.nl 

 

  

mailto:info@praktijkkinderfysio.nl
http://www.praktijkkinderfysio.nl/
http://www.praktijkkinderfysio.nl/


 

Sociaal-/ emotionele ontwikkeling: 

 

Fides: 

Op de Burg de Ruiterschool werken we met de ‘Fides’ 

methodiek.  

In deze methodiek staat het kind centraal, hoe kan 

hij/zij omgaan met.. 

(alle ouders ontvangen bij de inschrijving van het kind 

een informatief boekje over Fides voor ouders)  

Fides maakt gebruik van de volgende symbolen. (zie onder/link)  

In alle klassen zijn deze aanwezig en wordt er dezelfde ‘taal’ gesproken. U 

kan hier thuis ook bij aanhaken.   

BALLON 

Zetten we in om duidelijk te maken wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede 

houding en uitstraling te laten zien en te leren. Daarnaast om verschillende manieren van 

reageren uit te spelen. 

DOMINO 

De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. Met 

voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter om je niet mee te laten voeren, maar 

om “er uit te stappen”. 

OKEE - OJEE 

Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wát denken we en waaróm denken 

we zo? Denken we wel gezond? 

Met de “Ojee” en “Okee” gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere 

omgang kunt verkrijgen met jezelf en de ander. 

SLEUTELBOS 

We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Er zit dan niets anders op dan 

net zo lang te proberen tot je de goede hebt. Er is één “grote sleutel”: Ik geloof in mezelf…! 

Mijn missers en mijn successen slaan zich op in mijn grote sleutel. Beide maken mij sterker! 

100% 

“Ik ben goed zoals ik ben!” Dat was zo en dat is zo. Vanuit die gedachte kijken we samen 

waarin nog meer acceptatie en groei mogelijk is. 

MATROESJKA 

Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om me 

alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep 

van binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me 

juist niet diep van binnen raken wil ik er iets mee kunnen? 

  



 

RUGZAK 

De rugzak maakt duidelijk dat je eigen gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je 

leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf 

kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct 

aandeel in hebt. Je leert je rugzak leeg te maken! 

https://www.fidesnoord.nl/school-en-leerkracht/#symbolen 

 

We maken voor de sociaal- / emotionele ontwikkeling gebruik van de 

observatielijsten in Parnassys. Via deze lijsten kunnen we de ontwikkeling bij 

een kind/ de gehele groep in kaart brengen.  

Hieronder enkele voorbeelden uit diverse niveaus 1b en 2b 

 

Betrokkenheid:  

• Motivatie wordt zichtbaar doordat het kind doorzettingsvermogen laat 

zien. 

• Het kind is gemotiveerd in de activiteit, geeft niet op maar zoekt naar 

oplossingen als het moeilijk wordt. 

Welbevinden: 

• In contacten met de klasgenoten en leerkracht toont het kind zich 

ontspannen en open. 

• Durft zich te laten zien en horen in de groep. 

Sociaal initiatief: 

• Vraagt om hulp als iets hem alleen niet lukt. 

• Helpt uit eigen initiatief anderen bij het uitvoeren van een taak. 

Sociale flexibiliteit: 

• Voert met een medeleerling een opdracht uit. 

• Deelt uit zichzelf iets met een ander. (schuift op, deelt iets lekkers) 

 

Taakgerichtheid en zelfstandigheid: 

• Weet waar hij/zij moet beginnen met zijn taak. 

• Kan meerdere taken achter elkaar met behulp van een planner 

uitvoeren zonder aansturing van de leerkracht. 

 

 

 

https://www.fidesnoord.nl/school-en-leerkracht/#symbolen


 

Communicatie vanuit de klas: 

 

De hele school maakt gebruik van sociale schools. Wanneer uw kind begint bij 

ons op school, ontvangt u een uitnodigingsmail.  

https://www.socialschools.nl/inloggen 

Via deze weg delen de leerkrachten foto’s en informatie die relevant is voor 

de hele groep. Ook kunt u de leerkracht(-en) een ‘privé’ bericht sturen, om zo 

het e.e.a. te overleggen/vragen.  

Wanneer uw kind graag foto’s/filmpjes op school wil laten zien (aan de groep) 

kan u die ook via sociale schools naar hen sturen.  

Wekelijks wordt er op (meestal) vrijdag een nieuwsbrief gestuurd. (per mail/in 

sociale schools) Hierin informeren we de ouders over actuele zaken. (welk 

boek er aan de orde is de aankomende week, de letter van de week, etc)  

Oudergesprekken: 

Er zijn een aantal momenten waarop er oudergesprekken zijn. U kunt zich dan 

op sociale schools inschrijven voor deze gesprekken. 

Wanneer u op een ander moment behoefte heeft aan een gesprek, dan is dit 

natuurlijk mogelijk. Spreek ons even aan en we plannen een passend moment.  

De gespreksdata staan in de agenda (te vinden in social schools). Ook alle 

andere activiteiten staan in deze agenda.  

Rapportfolio: 

De kinderen krijgen twee keer per jaar het rapportfolio mee naar huis. Hierin 

laten de kinderen zien (door het maken van taakjes) wat ze al kunnen en wat 

ze nog moeilijk vinden.  

Ook zit er een uitdraai in van de Parnassys leerlijnen. De 

uitdraai geeft zicht op wat er op dat moment beheerst 

wordt. 

 

 

  

https://www.socialschools.nl/inloggen


 

Huisbezoeken:  

In groep 1/2 zijn we gewend om bij ieder kind op huisbezoek te gaan. Dit 

bezoekje van ongeveer een half uur heeft een informeel karakter, waarin uw 

kind vanuit zijn of haar eigen omgeving iets van zichzelf kan laten zien. Wij 

ervaren dat als een meerwaarde, mede omdat we er vervolgens weer op 

kunnen inspelen. We weten samen waar we het over hebben, want juf heeft 

het ook gezien. 

Verjaardag vieren: 

Wanneer de kinderen jarig zijn vieren we dit natuurlijk! We maken een mooie 

verjaardags-hoed, zingen voor de jarige en er is een taart op het digibord! 

De jarige schudt iedereen de hand en samen met zijn/haar gekozen hulpje 

trakteert ze de kinderen in de groep. 

Ook gaan ze samen de klassen rond, zodat alle aanwezig juffen en meesters 

iets op de verjaardagskaart kunnen zetten.  

Zindelijkheid: 

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind een ongelukje heeft op school. 

Dat is niet erg, de kinderen kleden zich even om en nemen de natte/vieze 

kleding in een plastictasje weer mee naar huis. 

Het is handig wanneer u uw kind (zeker de eerste tijd) wat kleding meegeeft. 

(Een broek, ondergoed, sokken etc. Graag in een plasticzak.) 

Deze leggen we onderin de luizenzak zodat de juffen en kinderen weten waar 

de kleding is.  

 

We hebben geprobeerd om alles wat we in groep 1/2 doen en hoe wij ons 

onderwijs inrichten samen te vatten in dit bestand.  

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust! 

Jacqueline en Edith  

 

 

 

 

 

 


