
 

INFORMATIE GROEP 1 en 2  

 

Samenstelling van de kleutergroepen 

In de kleutergroepen zitten verschillende leeftijden door elkaar. We spreken van 

jongste, middelste en oudste kleuter. De kinderen werken dus op verschillende 
niveaus. We kijken naar de mogelijkheden van het kind en passen daar onze 
activiteiten op aan.  

Zo kan het dus zijn dat kinderen van dezelfde leeftijd met verschillende 
opdrachten/werkjes bezig zijn.  

Er zijn een aantal voordelen van een gemengde groep: 
 De kinderen leren spelenderwijs heel veel van elkaar. 
 De sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd doordat de oudsten de 

jongsten helpen. Daarnaast is het voor veel kinderen prettig zich eens 
oudsten te voelen. 

 Het accepteren van elkaar, met ieder zijn/haar mogelijkheden en ook 
anderen de kans geven zich te uiten. 

In principe blijven de leerlingen 2 schooljaren in dezelfde groep. 

 

De kring 

Soms starten we de dag in de kring, andere keren starten we de dag met een 
inloop en gaan we na ongeveer 20 minuten in de kring. 
De kinderen hebben in de kring een vaste plek die na elke vakantie wisselt.  

We beginnen de kring elke dag met een dagopening. In de dagopening komen er 
elke dag een aantal vaste onderwerpen aan bod. Zo wordt er gevraagd welke 

dag het vandaag is en welke datum het precies is. Ook wordt er ook nog even 
stil gestaan bij de naam van de dag en van morgen en gisteren.   
Met de groep wordt er gekeken wat er deze dag staat te gebeuren m.b.v. de 

“dagritmekaarten” en kijken we op de kalender of er binnenkort bijzondere 
gebeurtenissen zijn. Ook hebben we aandacht voor het seizoen en het weer. 

Op de maandagochtend staat de kring in het teken van het weekend en de 
daarbij behorende verhalen van de leerlingen. Ook de leerlingen die zelf niet een 
vinger op steken worden gestimuleerd om iets over het weekend te vertellen. 

Soms kan een toegangskaartje, een folder, een foto, een gevonden voorwerp ed. 
een ondersteuning zijn om het verhaal te kunnen vertellen. Speelgoed is niet 

geschikt, dat laten we thuis. 
 

In de kring worden er allerlei activiteiten gedaan. De onderwerpen die behandeld 
worden sluiten aan bij het thema dat centraal staat in de groep.  
 

 Er wordt een prentenboek voorgelezen of een verhaal verteld. 
 We zijn bezig met de begrippen die bij een thema horen. 

 Er worden taalspelletjes gedaan: rijmen, woorden in stukjes hakken, 
woorden herkennen aan hun klank, plaatjes benoemen, geheugentraining 
e.d. De lettertafel krijgt hierbij regelmatig de aandacht. 

 Ter voorbereiding op het rekenen zijn we druk met tellen, sorteren en 
groeperen van de spulletjes die bij het onderwerp horen. Bij het 

voorbereidend rekenen komen de cijfers aan bod. 
 We doen spelletjes waar we de kleuren/vormen kunnen leren. 
 Er wordt aandacht besteed aan drama. 

 We zingen elke dag en maken regelmatig muziek met de 
muziekinstrumenten. 

 We doen eigenlijk te veel om op te noemen! 
 



Bij een kringgesprek is het belangrijk dat kinderen naar elkaar leren luisteren en 

leren op elkaar te reageren zonder door elkaar heen te praten. 
Ook maken we gebruik van het digibord om onze kringactiviteiten te 

ondersteunen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de platen van een prentenboek groot 
laten zien of van een nieuw woord een plaatje laten zien. 

 

Het spelen en werken 

Bij het spelen werken maken we gebruik van het planbord. De kinderen hangen 

hun eigen naam bij het werkje of de speelplek waar ze gaan werken. Per 
activiteit is door middel van het aantal vakjes te zien voor hoeveel kinderen er 

plaats is. 
Soms mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen, ze zijn dan vrij om zelf 
te bepalen wat ze gaan doen. Andere keren krijgen ze een gerichte opdracht van 

de leerkracht. Dit kan een knutselopdracht zijn, maar ook een speelopdracht. 
Bijvoorbeeld: ‘bouw een voorbeeld na’ of ‘speel in de huishoek met een ander 

kind’. 
Tijdens het spelen en werken wordt er ook aandacht besteed aan de “kleine 
kring” (extra instructie voor kinderen die daar behoefte aan hebben) en het 

zelfstandig werken. 
 

De speelhoeken 
De volgende speelhoeken zijn in de kleuterklassen te vinden 
 

huishoek   zandtafel  knutselkast    
themahoek       bouwkast           i-pads   

verfbord   taalkast    digibord   
bouwhoek   rekenkast   
leeshoek   puzzelkast   

 
 

Een werkplek voor elke leerling 
Het spelen en werken gebeurt niet op de eigen plek of eigen tafel. De kinderen 
bepalen waar ze tijdens het spelen en werken aan de tafel gaan zitten. Ook 

wordt er gewerkt en gespeeld op een kleed of in de ingerichte hoeken in de klas.  
 

Kleine kring 

Tijdens een speel– en werkles kan er door de leerkracht gekozen worden om met 
een klein groepje aan het werk te gaan; de kleine kring. Dit varieert van samen 

een prentenboek lezen, het oefenen van begrippen tot het samen werken met 
materiaal. De overige kinderen kunnen op zo’n moment de leerkracht niet storen 

en zijn zelfstandig aan het werk.  
 

9.45 uur fruit eten 

’s Morgens rond de klok van 9.45 uur is er een korte pauze om de spulletjes van 
thuis op te eten en drinken. De groep zit gezellig bij elkaar en na een “smakelijk 

eten en drinken-lied” begint iedereen.  
Wij stimuleren de kinderen om zelf alles open te maken. Ook stimuleren wij een 
gezond tussendoortje. Op maandag tot en met donderdag is er voor de gehele 

school fruit verplicht. 
 

 

Spel en bewegingsonderwijs 

Kleuters hebben veel beweging nodig, daarom wordt hier iedere dag op 

verschillende manieren aan gewerkt. 



Als het weer het toelaat wordt er buiten gespeeld. We hebben veel 

speelmateriaal en een zandbak. De kinderen mogen dan vrij spelen.  
 

In de speelzaal wordt er verschillende activiteiten gedaan; 
 een spelles met daarin bijvoorbeeld; bal- en tikspelen 

 bewegen op muziek 
 gegymd met grote materiaal. Het klimrek, de kast, de glijbaan etc.  

Tijdens de gymlessen met groot materiaal zijn er verschillende 

werkvormen; een circuit gymles of een vrije gymles. Binnen de gymles is 
er differentiatie in het niveau. De kinderen kijken zelf welk niveau ze 

aankunnen. Geeft een kind aan iets te willen, maar eigenlijk niet te 
durven, dan is er altijd een helpende hand. De kinderen worden wel 
gestimuleerd om een stapje verder te gaan.  

 gegymd met klein materiaal. De kleine en grote ballen, de blokken, de 
hoepels, de ringen, de stokken of de touwtjes. Vaak wordt er een 

combinatie gemaakt van meerdere materialen.  
 

Al deze activiteiten zijn er om de motorische en sociale ontwikkeling te 

bevorderen. 
Bij de gymlessen met groot materiaal (donderdag en vrijdag) kleden de 

leerlingen zich uit en trekken gymschoenen aan. Wij stimuleren dat ze dit 
zelfstandig doen. Denkt u ook aan de naam op de gymschoenen?  
In juni is er altijd een spelletjesochtend voor de groepen 1-2 bij het sportpark. 

Tijdens deze spelletjesochtend worden er allerlei spelletjes uitgezet.  
 

Leerlingvolgsysteem van Schatkist. 

Elke leerling wordt gevolgd in zijn/haar ontwikkeling m.b.v. leeftijdsindicatoren. 
Er wordt gekeken naar: 

- Sociaal- emotioneel spel 
- Zelfbeeld, relatie met andere kinderen en volwassenen 

- Spelontwikkeling 
- Taakgerichtheid en zelfstandigheid 
- Motoriek en tekenontwikkeling 

- Zintuigelijke waarneming. 
- Mondelinge taalontwikkeling en beginnende geletterdheid 

- Oriëntatie, Lichaams-, ruimtelijk en tijdsoriëntatie. 
- Beginnende gecijferdheid en logisch denken 

 
Gedurende de hele dag kijken wij naar alle kinderen. We observeren waar 
kinderen zijn in hun ontwikkeling en aan welke volgende uitdaging het toe is. 

Waar is het kind op niveau en waar valt het bij bepaalde onderdelen van taal 
en/of rekenen op uit? Deze observaties registreren wij in ons leerlingvolgsysteem 

dat hoort bij onze methode schatkist. Deze observaties vormen de basis voor het 
rapport. 
 

Sociaal- emotionele ontwikkeling 

Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociaal emotionele ontwikkeling net zo 

belangrijk. Hoe is het gedrag binnen de groep? Kunnen ze zich weerbaar 
opstellen, hoe gaan ze om met andere kleuters? Hoe is het samenspel? Bij wie 
heeft het kind aansluiting in de groep? Voelt het kind zich veilig in de groep? 

Kunnen ze elkaar helpen bij hun werk? Zelf problemen oplossen? Kunnen ze 
tegen kritiek, accepteren ze dat ze ook fouten maken? Accepteren ze 

aangeboden hulp?  
Ook deze punten hebben invloed op het leerresultaat van het kind.  
 



Een kind dat naar groep 3 gaat moet cognitief én sociaal emotioneel goed op 

niveau zijn om het leerproces in groep 3 aan te kunnen. Ontstaat hierover 
twijfel, dan wordt er extra geobserveerd. Eventueel volgen er gesprekken met 

ouders, leerkracht en IB-er. Samen proberen we tot een goede oplossing te 
komen.  

 
Het is belangrijk dat uw kind met plezier naar school blijft gaan! 
 

Kwink, sociaal emotioneel leren  

Sinds schooljaar 2021-2022 werken we met de methode Kwink voor het sociaal 
emotioneel leren (SEL). We volgen Kwink om de sociale vaardigheden en sociaal 
inzicht van de kinderen te vergroten.  
In het kort: 

1. Preventie van gedragsproblemen 

2. Schoolbrede aanpak. We hanteren door de hele school een aantal 
‘omgangsregels’ die regelmatig aandacht krijgen.  

3. Er is aandacht voor de 5 SEL competenties:  

Besef van jezelf, besef van de ander, relaties, keuzes maken,  
zelfmanagement.  

4. Kwink van de week 

Iedere 2 weken staat er schoolbreed één regel centraal.  
5. Emotiewoorden 

Toenemende begrip en gebruik maken van woorden die betrekking hebben op 
gevoelens. We gebruiken hiervoor o.a. emotiekaartjes. 
 

Driehoeksgesprekken 

Bij de kleuters beginnen we al met een driehoeksgesprek. Dit is een gesprek 

waarbij ouder(s), kind en leerkracht samen om de tafel zitten om te praten over 
hoe het op school gaat.  
Mocht er voor de leerkracht of voor u, als ouder, reden zijn om tussentijds een 

gesprek te hebben, dan mag u altijd bij ons binnenlopen na schooltijd. Vijf 
minuten hebben we meestal wel en voor uitgebreidere vragen of 

gespreksonderwerpen kunnen we altijd een afspraak maken op een ander 
moment.   
  



 

Identiteitsontwikkeling 

Voor de identiteitsontwikkeling gebruiken wij de methode ‘’Hemel en Aarde’’. Vijf 

keer per jaar is er een nieuw project, waaronder Kerstmis en Pasen, waarin de 
volgende vaardigheden centraal staan: 

 Verwondering, zodat je je kunt laten verrassen door de gewone dingen 
van het leven. 

 Verbondenheid met God, de mensen en de dingen om je heen. 

 Vertrouwen Verbeelding, zodat je de religieuze taal, beelden en symbolen 
kunt verstaan.  

 Ordenen, waardoor je zelfstandig kunt nadenken over dat wat er in de 
wereld gebeurt. 

 Communicatie, zodat je met anderen kunt delen wat je in het leven 

ontdekt. 
 Omgaan met traditie, zodat je je eigen religiositeit herkent in bestaande 

godsdiensten. 
De onderwerpen zijn steeds verschillend. Gebruiken, verhalen en symbolen uit 
allerlei godsdiensten komen aan de orde. Daarnaast maken we gebruik van een 

speciaal project in de Vastentijd. Een aantal projecten worden, voor 
belangstellenden, afgesloten met een gezinsviering in de parochie de 

Hypolituskerk. U vindt de data daarvan op social schools en in het parochieblad. 
 
 

Engels  

In de groepen 1 t/m 8 geven we Engels met de methode Take it easy. 
Bij de kleuters staat vooral het horen en zien centraal. Ze zien een plaatje en 

horen het woord. 
Er zijn verschillende thema’s, bijvoorbeeld ‘me and my school’ en ‘me and my 

animals’ e.d. 
Op een zeer eenvoudige manier leren de kinderen de woorden die horen bij het 
thema, aan de hand van een native speaker in filmpjes op het digibord. Op het 

digibord bekijken we de les, zingen we het bijpassende liedje, luisteren we naar 
het voorgelezen prentenboek en kan er in de klas, door de eigen leerkracht ook 

nog aandacht besteed worden aan het thema. 
De thema’s van Take it Easy zijn zodanig verdeeld dat ze passen binnen de 
thema’s van het jaar en schatkist.  

 

Schatkist 

Deze methode combineert taal, lezen, rekenen en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling in één pakket voor alle niveaus binnen de kleutergroep. Met 
Schatkist wordt aandacht besteed aan alle tussendoelen van mondelinge taal, 
woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Het is opgebouwd uit diverse thema’s. Elk jaar kiezen 
we hier een aantal thema’s uit, zo is het elk jaar weer anders. Bij de methode 

horen verschillende materialen, zoals grote prentenboeken, de handpoppen 
Pompom en Loulou, verschillende spelletjes en een computerprogramma.  
 

Schrijfdans en schrijfoefeningen 

Voor de voorbereiding op het schrijven werken we in de kleutergroepen met de 

methode ‘’ Schrijfdans’’. Dit is een schrijf- en bewegingsmethode om kinderen 
uiteindelijk een vlot en veerkrachtig handschrift aan te leren. Bij de kleuters gaat 

het vooral om de grove basisbewegingen. We werken via muziek en grote 
bewegingen, naar een vrij, ritmisch en soepel bewegen toe. Na het oefenen en 
bewegen in de lucht wordt er ook geoefend om het platte vlak. De methode 

schrijfdans heeft allerlei verschillende thema’s: de vulkaan, de robot, de trein 



e.d. Verderop in het schooljaar beginnen we ook met het oefenen van 

schrijfpatronen. Al deze oefeningen zijn ter bevordering van de fijne motoriek. 
De bewegingen in de ruimte en op papier worden symmetrisch uitgevoerd, met 

beide handen. Dit is bevorderlijk voor het evenwichtig functioneren van onder 
andere oren, ogen en de beide hersenhelften.  

 
 

Groepsouder  

Elke groep heeft een groepsouder. Deze ouder/verzorger is een aanspreekpunt 
voor de leerkracht. In overleg tussen leerkracht en groepsouder wordt er van 
alles geregeld en gedaan. Hierbij valt te denken aan: 

 (rij-)ouders regelen voor activiteiten. 
 Leskisten (laten) ophalen. 

 Aanwezig bij Kerst en/of Pasen.  
 Soms moet er nog even snel iets geregeld worden.  
 We willen als leerkrachten soms meer dan we zelf kunnen regelen. Ideeën 

te over, maar tijd te kort. In zo’n geval is het fijn dat een groepsouder 
mee kan denken en regelen. 

 De thema’s binnen schatkist vragen soms om een aanpassing van de 
huishoek of themahoek. Zijn er materialen bij ouders/verzorgers te vinden 
voor de aankleding?  

De groepsouder zal u regelmatig via Social Schools benaderen voor een verzoek, 
ter informatie of met een vraag. 

 

Verjaardag van het kind 

Elk kind wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar verjaardag op school te 
vieren. Op deze dag staat de jarige in de belangstelling, er wordt gezongen, de 
jarige mag als eerste kiezen waarmee en met wie het wil spelen, het hulpje van 

de leerkracht zijn en er mag ook getrakteerd worden. De traktatie is bij voorkeur 
een gezonde traktatie. 

 
 


