
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Belangrijke data 

- Per schooljaar 2018-2019 

wordt CITO niet standaard 

meer afgenomen. Dit kan 

nog wel op verzoek van de 

leerkracht.  

- Oktober en mei toetsen 

fonemisch bewustzijn 

- Eerste oudergesprekken in 

de week van 12 november 

Algemene doelen 

- Weerbaar zijn en 

zelfvertrouwen hebben 

- Een goede werkhouding, 

concentratie en motivatie 

- Doorzettingsvermogen 

- Werken aan fijne motoriek 

Klassenregels waar ook ouders 

mee te maken hebben 

- Op tijd komen 

- Bijzonderheden melden 

- Bidon gevuld met water 

- Maandagochtend mogen 

de kinderen iets 

meenemen om over te 

vertellen in de 

weekendkring 

- Gezond tussendoortje 

- Denken aan het wassen 

van de gymkleding  

 

 

 

Taaldoelen 

- Woordenschat vergroten 

- Kritisch luisteren 

- Letterkennis 

- Eigen naam kunnen schrijven 

- Interesse in boeken creëren 

- Voorbereidend lezen 

 

Rekendoelen 

- Synchroon tellen 

- Herkennen van cijfers tot 20 

- Kennismaken met 

hoeveelheden 

- Meten en wegen 

  

Ouderhulp in de klas 

- Klassenouders 

- Via groepsApp ouderhulp 

gevraagd 

- Informatie via Social 

Schools. Aanmelden via de 

website van de school. 

- Excursies 

- Vier keer per jaar  

spelletjesmiddag  

 

 

-  

- Bibliotheekbezoek 

- Excursie  

 

Speciale ondersteuning na extern 

onderzoek  

Soms is het nodig dat de leerling 

wordt besproken in het 

ondersteuningsteam.  

- De ouders worden 
hierover geïnformeerd 

- Na bespreking van de 
leerling in het 
ondersteuningsteam kan 
een handelingsplan of 
eigen leerlijn worden 
opgezet a.d.h.v. een 
groeidocument 

- Deze handelingsplannen/ 
leerlijnen worden in het 
ondersteuningsteam 
besproken 

 

Zelfstandig werken 

- GIP (uitgestelde aandacht) 

- Time-timer 

Didactische aanpak  

- Groepsplannen 
- Werken op niveau 
- Observatiesysteem KIJK! 
- Kleuteruniversiteit 
- Met Sprongen Vooruit 

 
 
 
 

Pedagogisch klimaat  

- Teach like a champion 

- PBS 

- Stop loop praat 

- Klassenregels 
 

Plusaanbod in de kleutergroep 

- DHH quick scan 

- Verdieping van 

ontwikkelingsmaterialen 

- Levelspel  

- Denksleutels 

Specifieke informatie over de 
kleutergroepen 

 
- Werken met thema’s 

- Leren vanuit spel in 

hoeken 
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Juf Laura,  

Juf Ilse, Juf Maaike, 

Juf Margaret, Juf 

Cindy,  

Juf Jitka en juf Christa  

 


