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Inleiding  
 

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat de scholen adequate ondersteuning 

moeten bieden aan de kinderen vanaf het moment dat ze op school komen. Het streven is 

daarbij om zoveel mogelijk kinderen binnen het basisonderwijs te helpen. Als er vanuit dit 

streven meer kinderen met extra ondersteuning binnen een groep komen, is differentiatie 

binnen de bestaande groepen onontbeerlijk. Dit vraagt een verdere doordenking hoe we 

dit op een goede manier gestalte kunnen geven. Het moet immers haalbaar zijn voor de 

leerkracht om dit te voeren. Ook moet het een hulpmiddel zijn waardoor kinderen op hun 

eigen niveau de lessen binnen de groep kunnen volgen. Dit beleidsstuk dient als 

uitgangspunt om de differentiatie bij kleuters bewust en planmatig gestalte te geven. 

1. Bijbels vertrekpunt 
De Rehoboth biedt bijbelgetrouw primair onderwijs aan in Nijkerk. Centraal daarbij staan 

onze verwondering en dankbaarheid voor Gods liefde die zichtbaar is in Zijn Zoon Jezus 

Christus, onze opgestane Verlosser. Vanuit deze christelijke identiteit willen we werken en 

invulling geven aan het kleuteronderwijs. God is onze Leidsman. In Gods Woord vertelt 

God hoeveel Hij van ons mensen houdt: wij doen er toe! Ik ben uniek en waardevol in 

Gods ogen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag en mijn leren. Ik ben van betekenis 

voor de wereld om mij heen.  

http://rehoboth.hsn-scholen.nl/onderwijsconcept/  

2. Algemene uitgangspunten en The Leader in Me 
Basisvoorwaarden voor ontwikkeling zijn veiligheid, zelfvertrouwen en betrokkenheid. Bij 

binnenkomst in groep 1 ligt het accent op deze basisvoorwaarden. In de groepen 1 en 2 

staat de hele persoonsontwikkeling van het kind centraal. Bij persoonlijkheidsontwikkeling 

denken we aan de volgende brede ontwikkelingsdoelen:  

 

samen spelen en werken  

actief zijn en initiatieven nemen 

uiten en vormgeven 

communicatie 

voorstellingsvermogen en creativiteit 

wereld verkennen 

zelfsturing 

zelfstandigheid 

redeneren en problemen oplossen  

reflecteren 

 

We bieden deze aan met behulp van de 7 gewoonten van Stephen Covey. 
http://rehoboth.hsn-scholen.nl/onderwijsconcept/uitleg-7-gewoonten/  
 

Je zou kunnen zeggen dat het onderwijs drie grote uitdagingen heeft:  

Kernvakken, Levensvaardigheden en Waardenoverdracht 

 

Natuurlijk moeten leerlingen kunnen lezen en rekenen om in de wereld van morgen mee 

te kunnen. Maar er is zoveel meer nodig. Vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, 

probleemoplossend vermogen, samenwerken en creatief denken. ‘Levensvaardigheden’, 

http://rehoboth.hsn-scholen.nl/onderwijsconcept/
http://rehoboth.hsn-scholen.nl/onderwijsconcept/uitleg-7-gewoonten/
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‘21e eeuw vaardigheden’ of executieve functies worden ze vaak genoemd. En naast die 

vaardigheden zouden we leerlingen graag ook nog waarden mee willen geven die we 

belangrijk vinden voor onze samenleving. 

De leerlijnen/ ontwikkelingslijnen van SLO hanteren we als leidraad. We volgen geen 

methode, maar maken selectief gebruik van methoden en andere bronnenboeken.   

 

Betrokkenheid van het kind is het grootst is in een betekenisvolle situatie. Om ons 

onderwijs zo betekenisvol mogelijk te maken en aan te sluiten bij de beleving, leeftijd, 

niveau en beginsituatie werken we naast de vaste thema’s (bijv. sinterklaas, kerst) in 

iedere groep met eigen thema’s.  

In de keuze van de thema’s en activiteiten streven we naar een evenwicht tussen de 

betekenissen voor de kinderen en de bedoelingen van de leerkracht. Dus naast ideeën die 

uit de kinderen zelf komen, komt de leerkracht met onderwerpen/ activiteiten.  

Bij het opstarten van het thema inventariseren we met de kinderen in een woordveld wat 

we al weten en wat we willen leren, welke onderzoeksvragen we hebben. Deze vragen zijn 

startpunt van de activiteiten.  

 

We hebben naast vaste activiteiten ook activiteiten die we organiseren n.a.v. observaties. 

Belangrijk hierbij is de interesse en de ontwikkelingsfase van het kind. Er zijn bijv. kinderen 

die meer sturing nodig hebben, anderen kunnen zelf keuzes maken. Tijdens de activiteiten 

voor de hele groep wordt er regelmatig gedifferentieerd. De opdrachten, werkjes, eisen 

die je stelt kunnen per (groepje) leerlingen verschillen. Naast de activiteiten in de grote 

kring zijn er gerichte activiteiten in de kleine kring. 

We hebben aandacht voor de verschillen tussen kinderen en willen in ons onderwijs 

rekening houden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We hanteren hierbij de 1- 

zorgroute van HGW. 

3. Spelen = leren 
Jonge kinderen leren door te spelen en te bewegen.  Op die manier doen ze ervaringen op 

en ontwikkelen ze. Spelen neemt daarom een grote plaats in, in ons onderwijs. Spelen = 

leren. 

Spelen is actief bezig zijn, daarom gaan we uit van activiteiten: spelactiviteiten, 

constructieve- en beeldende activiteiten, lees-schrijfactiviteiten, gespreks-en 

kringactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten, enz. Spelactiviteiten en leeractiviteiten 

moeten met elkaar verbonden zijn. 

We vinden het belangrijk dat kinderen intensief en betrokken spelen. Bij het opstarten van 

een nieuw thema richten we samen met de kinderen een themahoek in of voegen we 

materiaal toe in een hoek om het spel te verrijken. 

Inrichten van een rijke leeromgeving, kennis van de ontwikkeling van het jonge kind, 

observeren en stimuleren zijn bij ons belangrijke aspecten. 

We maken gebruik van de 5 impulsen: 

 

1. Samen oriënteren op de activiteit 

2. Verbeteren en verdiepen van de activiteit 

3. Verbreden naar anderen activiteiten 

4. Toevoegen van nieuwe handelingsmogelijkheden 

5. Reflecteren met de kinderen  

 

4. Beeldend werken en zelfstandig werken 
Met beeldend werken bedenken we regelmaat samen met de kinderen wat er gemaakt kan 

worden bij het thema. Dit vergroot de motivatie en betrokkenheid. De leerkracht maakt 

hieruit een keuze waarbij rekening wordt gehouden met vaardigheden en technieken die 

aangeboden moeten worden. Uit deze geselecteerde werkjes mogen de kinderen kiezen: 
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hoeveel ze er maken (leerkracht stelt minimum vast) en wanneer ze het werkje maken 

(bijv. 2 werkjes in 5 dagen). Dit wordt visueel gemaakt d.m.v. een planbord waarop de 

werkjes hangen en de kinderen met gekleurde magneetjes aangeven welk werkje of hoek 

ze kiezen. In de keuzes voor de kinderen vinden we het belangrijke rekening te houden 

met de verantwoordelijkheden die het kind aankan. Naast deze keuze zijn er ook 

momenten waarop een kind verplicht iets moet maken, omdat de leerkracht daarbij een 

bepaald doel voor ogen heeft. Tijdens het spelen in de hoeken heeft het kind een vrije 

keuze in wat het maakt, bijv. in de knutselhoek, kleihoek of het verfbord. Voor de 

doorgaande lijn van groep 1-8 zijn er afspraken vastgelegd m.b.t. zelfstandig werken (zie 

afspraken zelfstandig werken groep 1 en 2). 

 

5. Taal-leesactiviteiten 
Geletterdheid begint niet in groep 3, maar al in groep 1. Als leerlijn hanteren we de 

tussendoelen beginnende geletterdheid van SLO.  

We gaan uit van interactief taalonderwijs: betekenisvol leren, sociaal leren en strategisch 

leren. Dat houdt in dat we de kinderen op een actieve manier laten leren, dat we 

interactieve werkvormen gebruiken en dat er gewerkt wordt met grote en kleine kringen. 

Kinderen leren taal vooral in het gebruik met anderen en ook door de taal zelf tot 

onderwerp van gesprek te maken. 

We schenken structureel en systematisch aandacht aan de 3 domeinen van taal, nl. 

mondelinge communicatie, woordenschat en beginnende geletterdheid. 

De taal-leesactiviteiten bieden we aan in betekenisvolle contexten, d.w.z. dat we 

aansluiten bij de beleving van de kinderen en het onderwerp/thema wat op dat moment 

leeft in de groep. In plaats van methodes of programma’s kiezen wij voor het werken met 

routines en bronnenboeken. We gebruiken de volgende basisroutines: beeldwoordenveld, 

interactief voorlezen, boekenrek, thematafel, taalpoppen, lettermuur, die ieder thema 

terugkomen. Afhankelijk van het onderwerp, de belangstelling of de ontwikkeling van 

kinderen maken we daarnaast een keuze uit de routines: werken met werkteksten, 

nieuwsbord, werken met pictogrammen, verteltafel, wenskist, schrijfmodellen.  

In het aanbieden van de letters sluiten we aan bij de aanvankelijk leesmethode van groep 

3: Lijn 3. We gebruiken dezelfde kleuren en gebaren voor de aangeboden letters zodat er 

een doorgaande lijn is. 

 

6. Reken/wiskundeactiviteiten 
We zien wiskunde als onderdeel van de persoonlijkheidsontwikkeling. Ons uitgangspunt is 

de betekenisvolle situatie, dus de activiteiten/het spelen van de kinderen zelf. Kinderen 

doen dan veelal onbewust ervaringen op. Door met materiaal te handelen, te 

experimenteren maken kinderen zich begrippen, vormen, richtingen, tellen, enz. eigen. 

Belangrijk daarbij is het ingaan als leerkracht op het spel van het kind om de wiskunde 

hierin te laten ervaren en naar voren te halen.  

Dit doen we door: 

kinderen vragen te stellen die het denken stimuleren 

kinderen hun handelingen te laten verwoorden 

kinderen kritisch naar elkaar te laten luisteren en uitleggen 

kinderen oplossingen voor allerlei problemen te laten zoeken 

 

Wij vinden dat kinderen wiskunde leren door te spelen in het alledaagse (het praktische), 

door uit te leggen en te reflecteren (het methodische) en door het geleerde te verankeren 

(het theoretische). 

 

Praktisch:  

wat is de betekenis die deze leerlingen aan deze situatie hechten en wat zijn voor hen 

belangrijke vragen daarin. 



6 

 

 

Methodisch: 

zijn leerlingen zich bewust van hun ervaringen en aanpak, kunnen ze die verwoorden en 

elkaars handelen en opvattingen volgen en kritiseren. 

 

Theoretische:  

wat hebben deze leerlingen nu geleerd en hebben ze het ze geformuleerd dat ze het zich 

later kunnen herinneren en gebruiken in vergelijkbare situaties? 

 

Naast de spontane momenten tijdens het spelen en werken van de kinderen komen reken-

wiskundige activiteiten voor tijdens uitgelokte activiteiten in de kring of hoeken en in 

thematische activiteiten. Door de rijke leeromgeving, de diversiteit van vragen van de 

leerkracht en doordat alle kinderen op hun eigen niveau bezig zijn met materiaal vindt er 

op een natuurlijke wijze differentiatie plaats in niveau. 

 

We maken gebruik van de volgende rekenroutines: 

 

1. Rekenprobleem aansnijden (in de kring of in de hoeken) 

2. Prikkelende, stimulerende vragen stellen (tijdens spel in hoeken) 

3. Werken met verzamelingen: bijv. sorteerdoosjes/hoepels 

4. Werken met getallen: bijv. Stappenpad 

5. Werken met de Meetpier, zijn attributen en de balans (meten en wegen) 

6. Werken met schema’s, modellen en plattegronden (meetkunde) 

7. Werken met foto’s: fototoestel (meetkunde) 

8. Werken met tijd 

 

De tussendoelen van de 4 domeinen: tellen/getalbegrip, meten, meetkunde en tijd 

hanteren wij als leerlijn in onze ontwikkelingsvolglijst.  
 

 

7. ICT geletterdheid 
In de groepen 1 en 2 wordt de computer en Ipad ingezet tijdens het spelen/werken in de 

hoeken. De leerlingen kiezen middels het planbord. De keuze is vrij. Daarnaast werken 

leerlingen in groep 2 één middag in de week onder begeleiding van een ouder. Het doel is 

dat aan het eind van groep 2 alle leerlingen zelfstandig een spel kunnen spelen en 

vaardigheid hebben gekregen in het omgaan met de muis. Dit is een voorwaarden voor 

groep 3. 

 

8. Vroeg Engels 
Omdat betekenisgeving, betrokkenheid en spel centraal staan in ons onderwijs integreren 

we vroeg Engels op een natuurlijke wijze in ons onderwijsaanbod. Dit houdt in dat engels 

niet als apart vak op het rooster staat en niet in aparte (methodische) lesjes wordt 

gegeven.  

Vroeg Engels kan aan de orde komen tijdens kringactiviteiten (bijv. what’s your name), 

met muziek (Engelse liedjes), tijdens rekenactiviteiten (bijv. tellen), tijdens taalactiviteiten 

(bijv. Engels boek of poppenspel). Iedere leerkracht vult dit op haar eigen wijze in waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de leerlijnen van vroeg Engels. 

 

9. Bewegingsonderwijs 
Bewegingsonderwijs is naast spel de basis van ons onderwijs in de groepen 1 en 2. Door 

veel te bewegen en te ervaren komen er verbindingen in de hersenen en rijpen de hersenen 
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verder uit. Deze sensomotorische ontwikkeling is de basis voor alle ontwikkelingsgebieden 

o.a. ook voor het leren schrijven. 

Naast buitenspel en spellessen wordt 1 keer per week een gymles gegeven in het 

speellokaal. Belangrijke onderdelen zijn: het herhalen van de basis van de motorische 

ontwikkeling (rollen op de buik, om eigen as, kruipen, rennen, klimmen), het verder 

uitrijpen van het evenwicht, het oefenen van alle loopvormen, het bewegen en stoppen, 

het lopen op verschillende ritmes, het leren springen, het gooien en vangen met ballen. 

We kiezen voor langdurig ontdekken van hetzelfde materiaal omdat door kinderen tijd en 

herhaling nodig hebben om ervaringen op te slaan. 

 

10. Muzikale vorming 
Onder muzikale vorming verstaan wij naast het aanleren van liedjes het hele bezig zijn 

met en het maken van muziek. Vooral het bewegen speelt bij muzikale vorming een grote 

rol: lopen op de maat, ritme klappen, luisteren naar en herkennen van verschillende 

geluiden, spelen met muziekinstrumenten. Daarnaast leren we kinderen na bewegen stil 

te staan en te stoppen.  Zo leren kinderen in hun eigen ritme te komen.  

 

11. Schrijfonderwijs 
We besteden aandacht aan de voorwaarden van schrijven in de vorm van speelse 

oefeningen waarbij kinderen gestimuleerd worden de bewegingen van het schrijven te 

ervaren met hun lichaam. Eerst vanuit de schouders, dan vanuit de ellenboog en als laatste 

vanuit de pols. Bij de bewegingsoefeningen worden ze gestimuleerd om goed te leren 

kijken en kritisch waar te nemen. Daarnaast wordt de oog-handcoördinatie geoefend. Dat 

zijn voorwaarden om straks de letter een juiste vorm te geven en te weten in welke richting 

er geschreven moet worden.  

Activiteiten die wij daarvoor gebruiken bieden we een- en tweehandig aan: kralen rijgen, 

kleien, lijnensporen volgen, doolhoven, met beide handen sporen aanwijzen, schrijven in 

zand of scheerschuim of lijm (op dienblad of in bakjes), overtrekken, borduren, werken 

met kralenplank, balspelletjes. 

We stimuleren een goed pengreep: het kind moet een pen of potlood tussen duim en 

wijsvinger kunnen houden, ondersteunt met de middelvinger. Voor een juiste pengreep is 

het van belang dat de duim zich ontwikkelt tegenover de vingers (opponeren van de duim). 

Om dat te stimuleren doen we bewegingsspelletjes. 

We stimuleren een juiste zithouding: rechtop, de benen naast elkaar, 90% in de heup en 

knieën, hoofd recht. Op deze manier kunnen de hersenen goed samenwerken. 

Kinderen die willen schrijven stimuleren we naast de invented spelling letters te stempelen, 

typen op de computer, woorden maken met letterblokjes en losse letters, werken met een 

letterdoos, letters zoeken en knippen uit tijdschriften. 

We kiezen niet voor schrijfpatronen omdat dat qua klein motorische handeling nog niet 

past bij de ontwikkeling van een 5-jarig kind. Deze kinderen werken veelal nog vanuit de 

schouders en hebben behoefte aan grote bewegingen. In de schrijfhoek liggen voor de 

kinderen die daar interesse in hebben en er wel aan toe zijn werkbladen met 

schrijfpatronen en voorbeelden van schrijfletters. 

 

12. VVE 
Het verwerven van een goede Nederlandse (tweede) taal is een aspect van de totale 

persoonsontwikkeling van kinderen, omdat Nederlands hier de voertaal is. 

VVE-onderwijs moet een plaats hebben in betekenisvolle thematische activiteiten die in de 

groep aan de orde zijn. De leerkracht sluit daarbij aan. Zij praat, speelt en werkt met 

kinderen (zo mogelijk) in de groep. Bijv. spelen in een hoek, bij de thematafel. Er wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met kleine groepjes kinderen.  
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Indien mogelijk worden ouders die de taal van het kind spreken ingezet om in 

samenwerking met de leerkracht het kind de Nederlandse taal eigen te maken. Voor 

verdere informatie verwijzen we naar het VVE-beleidsstuk. 

13. Observatie en toetsing 
We werken met de tussendoelen van SLO die we in een ontwikkelingsvolglijst hebben 

gezet. Deze doelen zijn onze leerlijnen waaraan we onze activiteiten in de thema’s 

koppelen. 

Naast de ‘dagelijkse’ observaties vullen we 3 keer per jaar voor iedere kind de 

ontwikkelingsvolglijst in. De signaleringsperiodes zijn in: okt-nov, febr-mrt, mei-juni. Met 

de IB-er worden deze signaleringsgegevens en gegevens vanuit de notities in Parnassys 

3x per jaar besproken in een groepsbespreking. De leerkracht stelt indien nodig 

hulpplannen op. 

Indien nodig verzamelt de leerkracht en/ of IB-er verdere gegevens en volgt er een 

leerlingbespreking, (zie stappenplan HGW). 

In groep 2 worden alle leerlingen na de kerstvakantie getoetst door de IB-er op signalen 

van mogelijke leesmoeilijkheden (voorschotscreening). 

Bij ingestroomde VVE-leerlingen nemen we na 6-8 weken onderwijs de TAK af (passieve 

en actieve woordenschat). Deze toets herhalen we aan het einde van het eerste en tweede 

schooljaar. 

Bij leerlingen van groep 2 waarover twijfel bestaat over de doorstroming naar groep 3 

wordt door de IB-er een leervoorwaardenonderzoek afgenomen. Twijfel over de overgang 

wordt op de spreekavond in febr./maart besproken met de ouders. 

De leerlingen van groep 1 krijgen 1 keer een rapport/ portfolio, nl. voor de zomervakantie 

voordat ze naar groep 2 gaan. De leerlingen van groep 2 krijgen 2 keer een rapport/ 

portfolio, in februari en juni/juli. 

 

 

 

 

 

 

 


