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Beste ouders, 

Eerst en vooral wil ik jullie gelukkig Nieuwjaar wensen. Dat 2012 een positief jaar mag worden met 

vooral een goede gezondheid! 

De eerste week na het verlof gaan we niet met een thema werken maar ga ik de verschillende 

hoeken die er in de klas zijn proberen aan te passen. Ik ga jullie even uitleggen wat het doel hiervan 

is. 

Na een trimester is er nood aan verandering van eventuele materialen maar ook verandering van  

spel zodat de kleuters geboeid blijven en natuurlijk blijven bijleren ( blijven ontwikkelen ). De 

verschillende hoeken ( poppenkamer, blokkenmat, schrijfhoek, leeshoek, ….. ) blijven bestaan maar 

materialen kunnen daarbinnen veranderen zodat de kleuters opnieuw geprikkeld worden in hun 

ontwikkeling en uitgedaagd worden om terug in die hoek te gaan spelen. Spelen is op dit moment in 

de ontwikkeling van uw kleuter ook nog altijd “ leren “ waarbij het onze taak is om hen te prikkelen 

en te stimuleren om meer te weten te komen, om iets beter te kunnen, om iets te proberen wat nog 

net te moeilijk is, uitdagen dus!!!!!!! 

Anderzijds is het ook dat we de kleuters nu al beter kennen en dus ook weten welke competenties 

nog niet voldoende ontwikkeld zijn. We kunnen materialen of spelimpulsen geven in de hoeken die 

een bepaalde competentie kunnen stimuleren. Bv voor de competentie “beeldend” kunnen we 

prikkels geven in de schrijfhoek of tekenhoek maar we kunnen ook de kleuters opdrachten geven om 

op de blokkenmat hun bouwwerk na te tekenen of om een tekening na te bouwen!  

Vanaf de tweede trimester probeer ik ook meer en meer aan de werkhouding te werken. Met 

werkhouding bedoel ik niet alleen het werken op papier maar ook de werkhouding in hun spel. 

Kinderen die goed betrokken bezig kunnen zijn in hun spel hebben ook grotere slaagkansen in het 

afwerken van opdrachten algemeen. Dit is zeker heel belangrijk naar werkhouding in het eerste 

leerjaar!  Voor kleuters die al goed kunnen kiezen wat ze willen spelen of doen is een volgende stap : 

betrokken bezig kunnen zijn met wat ze gekozen hebben. Bv: kleuters die constructie materialen 

kiezen moeten nu eerst iets gemaakt hebben voordat ze overgaan naar iets anders. Met andere 

woorden zal er eerst een resultaat zichtbaar moeten zijn met de gekozen materialen alvorens de 

kleuters iets anders gaan doen! 

Betrokkenheid in hun spel zal ik proberen te stimuleren door 

 Eventueel mee te spelen en spelscenario’s aan te bieden zodat kleuters ook leren wat je met 

bepaalde materialen kan doen of nog méér kan doen 
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  Een bepaalde tijd ( 10, 15,20 minuten ) zichtbaar voor te stellen dmv een kookwekkertje of 

zandloper zodat de kleuters zien hoe lang ze bij een bepaalde keuze bezig moeten kunnen 

blijven 

 Kleuters aan te zetten om met elkaar te praten over de materialen en/of opdrachten 

waarmee ze bezig zijn. Aan elkaar vragen hoe je iets kan maken of gemaakt hebt, wat was 

moeilijk en hoe loste een andere kleuter dat misschien op? Bij deze actie wordt natuurlijk 

ook de taal gestimuleerd! 

 Kleuters opdrachten laten uitvoeren per twee waarbij twee sterkere kleuters bij elkaar gezet 

kunnen worden maar ook een sterkere kleuter met een zwakkere kleuter. Twee sterke 

kleuters gaan leren om te overleggen en om afspraken te maken binnen de opdracht , een 

zwakkere kleuter ( op een bepaald vlak ) kan in deze situatie leren van een sterke kleuter ( 

op dat vlak zowel in spel als bij opdrachten ) waardoor zijn of haar betrokkenheid verhoogd 

kan worden. 

 

Vriendelijke groeten  

 

Juf Greet 

 

 

 

 


