
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Helaas is het door de geldende Corona Protocollen niet mogelijk geweest om u bij ons op 
basisschool KOM.MIJN uit te nodigen voor een informatieavond. Om u toch een goede indruk 
te geven van het kleuteronderwijs bij ons op school vindt u in deze presentatie een 
informatieve sfeerimpressie over de volgende onderwerpen:

- procedure vanaf de vooraanmelding
- een dag in groep 1/2
- beredeneerd aanbod
- visie op kleuteronderwijs
- thematisch werken

met vriendelijke groeten,
team onderbouw basisschool KOM.MIJN

groep 1 en 2
de kleuters



vooraangemeld, hoe gaat het nu verder (procedure)

groep 1 en 2
de kleuters

3 maanden voor de 4e verjaardag: eerste contact (entreeformulier)

2 maanden voor de 4e verjaardag: intakegesprek met teamleider

na overleg met de leerkracht: oefenmoment vóór de 4e verjaardag

startdatum: eerste dag na 4e verjaardag (tenzij anders afgesproken)



een dag in groep 1 (en 2)

groep 1 en 2
de kleuters

fruit eten en (buiten) spelen

werkles 
met ‘kleine kringen’

startwerkjes

kringmiddagpauze / 
naar huis

spel - en gymnastiekles in de speelzaal

muziekles

(thema) uitstapjes



startwerkjes

groep 1 en 2
de kleuters

‘s Morgens bij binnenkomst staan er verschillende “startwerkjes” voor de 
kinderen klaar. Dit zijn werkjes en activiteiten met materialen waaraan in 
groepjes gewerkt wordt. Soms verloopt dit volgens een vast roulatieschema 
en soms ook naar eigen keuze van de kinderen. Vaak sluit bij één van deze 
groepjes de leerkracht aan om te observeren of een extra instructie bij het 
werkje te geven.   

Zodra de kinderen afscheid 
genomen hebben van papa of 
mama en ze hun jas opgehangen 
hebben, kunnen ze dus meteen 
aan de slag. Dit zorgt voor een 
rustige en soepele start van de 
dag omdat geen enkel kind “in de 
wacht” gezet hoeft te worden.



startwerkjes

groep 1 en 2
de kleuters



kring

groep 1 en 2
de kleuters

Nadat er ongeveer een half uurtje aan de startwerkjes 
gewerkt is, gaan de kinderen samen met de 
leerkracht in de kring zitten en wordt de dag samen 
geopend. In deze grote kring worden dagelijks een 
aantal vaste routines herhaald. Denk hierbij aan het 
oefenen van de dagen van de week, het bespreken 
van de seizoenen en de weersomstandigheden en 
het bespreken van het dagritme aan de hand van 
dagritmekaarten die in de klas hangen (wat gaan we 
vandaag allemaal doen). In deze routines zitten veel 
taal- en rekenkundige activiteiten ‘verstopt’. Ook 
vinden liedjes, versjes en het voorlezen van een 
boekje meestal een vaste plek in deze kring. 



werkles inclusief ‘kleine kringen’

groep 1 en 2
de kleuters

Na de grote kring start de werkles. Elke klas heeft een kiesbord 
waarop de leerkracht diverse activiteiten heeft klaargezet. Elk kind 
heeft een eigen naamkaartje en mag tijdens de werkles een 
activiteit kiezen door het naamkaartje bij de gewenste activiteit op 
het kiesbord te hangen. De activiteiten tijdens een werkles zijn zeer 
divers: knutselwerkjes, knippen, plakken en tekenen, spelen en 
bouwen in diverse hoeken, werken met constructie- en 
ontwikkelingsmaterialen, etc. 

Tijdens de werklessen is er veel keuzevrijheid voor de kinderen, 
maar de leerkracht zal ook geregeld groepjes kinderen gericht aan 
het werk zetten om ze te observeren of om instructie te geven op 
een ontwikkelings- of vaardigheidsdoel. Als de leerkracht met kleine 
groepjes gericht aan het werk gaat, noemen wij dat “de kleine 
kringen”.



werkles

groep 1 en 2
de kleuters



                                 werkles                                                 ‘kleine kring’

groep 1 en 2
de kleuters



                    kleine pauze                                                 grote pauze

groep 1 en 2
de kleuters

In de loop van de ochtend heeft elke groep een 
pauzemoment, de kleine pauze. Alle kinderen hebben 
hiervoor van thuis een tussendoortje meegenomen. 
Omdat wij een zogenaamde “gruitenschool” zijn, is de 
schoolafspraak op KOM.MIJN dat het tussendoortje 
groente of fruit is. Samen in de kring eten de kinderen 
hun gezonde tussendoortje en gaan daarna lekker lang 
buiten spelen. Als het weer dit niet toelaat, gaan ze 
binnen spelen in de speelzaal.

Omdat we op KOM.MIJN een continurooster hanteren, 
blijven alle kinderen op school over en lunchen zij tussen de 
middag samen met de leerkracht in de klas. Daarna wordt 
er onder toezicht buiten gespeeld. Op de ‘lange’ dagen 
moeten alle kinderen dus ook een lunch (eten en drinken) 
bij zich hebben.

De lestijden zijn als volgt:

ma, di, do: van 8.30 tot 14.45 uur
woe, vrij: van 8.30 tot 12.15 uur
Aan het overblijven zijn geen extra kosten verbonden.

De indeling van de middagen is in grote lijnen vergelijkbaar 
met de indeling van de ochtenden: kring, werkles en 
(buiten) spelen.



andere activiteiten

groep 1 en 2
de kleuters

Zo wordt er naast buiten spelen ook wekelijks muziekles en 
bewegingsonderwijs gegeven. Tijdens de bewegingslessen staat de 
motorische ontwikkeling van de kinderen centraal. Denk hierbij aan o.a. 
klim- en klauter activiteiten, evenwichtsoefeningen en bal- en tikspelen.

Gedurende de dag vinden er nog diverse andere activiteiten plaats, meestal op vaste momenten in de week.

fietsen poetsen tijdens thema “de fietsenwinkel”



beredeneerd aanbod

groep 1 en 2
de kleuters

Met behulp van KIJK! worden naast de basisbehoeften 
van het kind, ook de sociaal emotionele ontwikkeling, de 
reken- en taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling 
in beeld gebracht. 

De kinderen worden door de leerkrachten voortdurend 
geobserveerd in verschillende speel- en werksituaties. 
Alle bevindingen worden in KIJK! genoteerd en 2x per 
jaar ontvangen ouders een KIJK!-rapport. Hierin wordt bij 
elk ontwikkelingsgebied de ontwikkelingsleeftijd aan- 
gegeven en afgezet tegen de kalenderleeftijd van het 
kind.

In een persoonlijk gesprek bespreken wij dit met de 
ouders. Zo krijgt u een uitvoerig beeld van de 
ontwikkeling van uw kind. 

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn 
eigen tempo. Om de kinderen goed te kunnen volgen en 
aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen, 
gebruiken wij KIJK!. Dit is één van de meest gebruikte 
programma’s om de ontwikkeling van jonge kinderen te 
observeren, te registreren en te stimuleren. Alle ontwik- 
kelingsfasen zijn in KIJK! uitvoerig beschreven. 

ontwikkelingslijnen jonge kind



beredeneerd aanbod

groep 1 en 2
de kleuters

Wij hebben de ontwikkelingslijnen van KIJK! omgeschreven naar 
kinddoelen (“ik kan …..”) en deze per ontwikkelingsgebied visueel 
gemaakt in zogenaamde “leertreinen”. Deze hangen zichtbaar in de 
klassen. Elk thema worden nieuwe doelen uit KIJK! geselecteerd die 
aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en worden er 
passende werkjes en activiteiten aan gekoppeld.



visie op kleuteronderwijs

groep 1 en 2
de kleuters

eigen ontwikkelkracht en de 
zone van naaste ontwikkeling

In groep 1/2 gaan we voornamelijk uit van de ontwikkeling van het kind: we 
spelen zoveel mogelijk in op de behoeften van het kind. Wanneer een kind 
toe is aan nieuwe uitdagingen, spelen wij hierop in. Wij vinden het 
belangrijk om het kind per ontwikkelingslijn te voorzien van activiteiten die 
aansluiten bij het juiste niveau voor ieder kind. Dit om frustraties te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat uw kind uitgedaagd blijft. Er worden 
veel flexibele groepjes gevormd in de klas, ook wel ‘kleine kringen’ 
genoemd, zodat uw kind steeds de activiteit aangeboden krijgt op zijn of 
haar niveau. Wanneer onderwijs op het juiste niveau wordt aangeboden, 
zal uw kleuter zich het beste ontwikkelen en zal het hier de rest van de 
schoolcarrière de vruchten  van plukken. 

Wij dagen de kinderen uit met werkjes en activiteiten 
waar doelen aan gekoppeld zijn die liggen in de 
zone van naaste ontwikkeling. Dat wil zeggen dat 
deze aansluiten bij hun niveau, maar niet te 
gemakkelijk zijn. 

Om recht te doen aan alle verschillen werken wij 
met gecombineerde groepen 1/2. Zo kunnen de 
kleuters een zoveel mogelijk ononderbroken 
ontwikkeling doormaken en kunnen we alle kleuters 
optimaal uitdagen door nog meer te differentiëren 
(activiteiten op meerdere niveaus aanbieden). Dit 
alles doen we thematisch om aan te sluiten bij de 
belevingswereld van het jonge kind.



thematisch werken

groep 1 en 2
de kleuters

spelend en ontdekkend leren

Bij de kleuters vindt het onderwijs op spelende wijze plaats. 
Kleuters leren veel vanuit spel en spelvormen sluiten perfect 
aan bij de leeftijd van het  jonge kind. In onze kleuterklassen 
wordt uw kind op spelende wijze op het eigen niveau  
uitgedaagd en gestimuleerd in de ontwikkeling. Elk jaar worden 
er ongeveer 6 thema’s doorlopen. Seizoenen en feestdagen 
worden hier zoveel mogelijk in verwerkt. Naast de doelen die 
door de leerkrachten zijn geselecteerd uit KIJK! is er in elk 
thema ook veel ruimte voor de eigen inbreng van de kinderen 
zelf. Wat willen zij over het thema graag weten en leren?

thema: vervoer / de trein



thematisch werken

groep 1 en 2
de kleuters

Door thematisch te werken sluiten wij aan bij de 
belevingswereld van het kind. We maken het 
onderwijs voor de kinderen betekenisvol door de 
wereld in de school te halen. We nodigen 
bijvoorbeeld ouders uit die een beroep hebben 
dat past bij het thema. Ook gaan we zelf “de 
wereld” in door de schoolomgeving te 
verkennen, op zoek naar herkenning van het 
thema. Op bezoek gaan bij een winkel of een 
groter uitstapje maken, hoort hier soms ook bij. 

betekenisvol onderwijs

thema: vervoer / de trein



groep 1 en 2
de kleuters



Wij hopen dat u door deze informatie voldoende beelden heeft gekregen van 
het kleuteronderwijs op onze school. 

met vriendelijke groeten,
team onderbouw basisschool KOM.MIJN

groep 1 en 2
de kleuters


