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Voorwoord

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

deze PowerPoint presentatie is bedoeld voor ouder(s)/ 
verzorger(s) van kinderen die nu onderwijs volgen op 

onze school en voor ouder(s)/ verzorger(s) van 
toekomstige leerlingen. Hierin kunt u meer informatie 

krijgen over onze werkwijze bij de kleuters op
Bs. De Zevensprong.

Wij hopen dat u de informatie
met veel plezier zult lezen!





Even voorstellen
Dit schooljaar werken de volgende leerkrachten

in de groep 1-2:

Juffrouw Inge & Juffrouw Marjolein

Op woensdag en donderdag hebben we extra 
handen in de klas en is Doranne er ook



Ons doel
Een fijne tijd voor iedere kleuter

Jezelf mogen zijn
Veiligheid bieden

De methode de Vreedzame School is voor 
ons hierin erg belangrijk

Stimuleren van zelfvertrouwen en de sociaal 
emotionele ontwikkeling

Er is ruimte voor het ontplooien van talenten
Ieder kind op zijn eigen manier en op zijn 

eigen tempo





De vreedzame 
school

leren omgaan 
met elkaar

leren omgaan 
met jezelf

De methode



Thematisch werken
Spel als uitgangspunt

Spelend leren
Kinderen uitdagen

Gesprekken voeren
Gebruik van veel materialen

Prikkelen van de executieve functies en 
hogere cognitieve vaardigheden

Samenwerken, denken, redeneren, creatief 
en probleemoplossend handelen



Ons activiteiten aanbod
o Rekenactiviteiten
o Taalactiviteiten
o Spelactiviteiten
o Constructie en creatieve 

activiteiten
o Muzikale activiteiten
o Bewegingsactiviteiten
o ICT





Op de Zevensprong gebruiken wij de 
methode Logo3000 voor het uitbreiden 
van de woordenschat, een digitaal 
aanbod ook voor thuisgebruik, veel 
beeldmateriaal en spelaanbod



Gym
Op de Zevensprong 
kunnen wij 4 dagen in 

de week gebruik 
maken van onze 

gymzaal

Op vrijdag krijgen we les 
van een vakleerkracht GYM



KIJK!
volgsysteem

observeren/ gesprekjes
stand van ontwikkeling

leerbehoeften
rapport

ouder-kind-gesprek



Ouderbetrokkenheid

Schoudercom: mail en blogs

Groepscontactouders
Wees welkom!

Ouderpanel
Inzet ouders



Hoe verloopt een dag in de kleutergroep?

Binnenkomst
Om 8.15 uur gaat de deur open en mag iedereen naar binnen. Jassen 

worden aan de kapstok gehangen en tassen worden in de grote bak 
gelegd. Water en fruit voor het 10 uurtje kan in de bakken bij de klas 
worden gezet. U kunt daarna even mee de klas in om rustig afscheid van 
uw kind te nemen. U heeft daarvoor de tijd tot even voor half 9. Samen 
met uw kind kiest u een activiteit die op de tafel wordt aangeboden.

Deze 10 minuten zijn alleen geschikt voor kleine mededelingen en niet om 
gesprekken aan te gaan met de leerkracht. Voor belangrijke zaken die 
meer tijd vragen kunt u een afspraak maken met de leerkracht.

Om 8.25 uur beginnen we met de lessen. Ons verzoek is dan ook om de 
school echt om 8.25 uur te verlaten. Zo kan de leerkracht rustig de 
ochtend starten.





Hoe verloopt een dag in de kleutergroep?
Dagindeling
De dagindeling maken we zichtbaar voor de kleuters d.m.v. dagritmekaarten. 

Deze kaarten laten de activiteiten zien die er die dag plaatsvinden.
Kringactiviteiten
Iets wat elke dag terugkomt, zijn:
*De weekkalender (de datum, de dag, bijzondere gebeurtenissen).
*Helpende handjes kiezen (wie zit er vandaag naast de leerkracht, helpt met 

uitdelen en mag als eerste kiezen uit de activiteiten die deze dag aan bod 
komen).

*Iets waar de kinderen over willen vertellen zoals: belevenissen, uitjes, iets 
wat aansluit bij het thema

* Leergesprekken, (over een bepaald onderwerp om iets van te leren)
* Muziek maken * Taalspelletjes (rijmen, begrippen en woordenschat)
* Rekenspelletjes * Boeken voorlezen
* Versjes * Rollenspel





Hoe verloopt een dag in de kleutergroep?

Eten en drinken
Om 10.00 uur en 11.45 uur wordt er gegeten en gedronken.
U kunt uw kind fruit en water (bidon) meegeven en klaarleggen, voorzien 

van naam, in de fruit/ groente en drinkbak op het leerplein
Tijdens het 10 uurtje wordt er water gedronken, fruit of groente gegeten
De lunch mag in de tas blijven en worden gelegd in de grote bak op het 

leerplein.
Wij stimuleren gezonde voeding!
Werken met materialen
Er zijn open kasten zodat de kinderen zelf hun materialen kunnen pakken 

en opruimen. Dit zijn:
*Ontwikkelingsmaterialen (puzzel, lotto etc.)
*Knutselmaterialen
*Tekenmaterialen





Hoe verloopt een dag in de kleutergroep?

Hoeken:
Er zijn diverse hoeken aanwezig waarin de kinderen vrij aan het werk gaan 

of met een opdracht van de leerkracht.
*Huishoek
*Divers constructiemateriaal
*Grote bouwhoek
*Water/zandhoek
*Schildershoek
*Boeken/lees/schrijfhoek
*Themahoek
Het digikeuzebord
Het aanbod van de leerkracht wordt digitaal op het digikeuzebord

weergegeven. De kinderen leren ook taken te plannen op het bord.



Zelfstandig werken

Zelfstandig werken vinden wij heel belangrijk.
Onafhankelijk van volwassenen kunnen spelen, een taak 

afmaken, is goed voor het zelfvertrouwen van een kind.
Tevens geeft dat de leerkracht de gelegenheid te werken in 

kleine kringen.





Zelfredzaamheid
Als kinderen bij ons op school komen verwachten wij dat uw 

kind:
● Zelf naar de wc kan gaan en ook zijn/haar billen kan afvegen
● Zichzelf kan aan- en uitkleden, kleding kan omdraaien en schoenen kan 

aantrekken (de leerkracht helpt met moeilijke sluitingen en veters)
● Zelf spullen kan pakken en ook opruimen

Dit alles is een kwestie van oefenen, wat u als ouder samen met uw kind 
kunt doen. Neem hier de tijd voor en oefen samen met uw kind op 
momenten dat u zelf geen haast heeft!

Wilt u ook zorgen dat alles voorzien is van de naam van uw kind, bekers, 
bakjes, gymschoenen, jas, sjaal, wanten, laarzen enz.





Heeft u vragen?

✓ Zijn er vragen of problemen? Blijf er niet mee rondlopen, 
maar kom naar school!

✓ Wilt u van gedachte wisselen over de ontwikkeling van uw 
kind, wij maken hier altijd tijd voor.

Wij hopen dat wij u met deze presentatie voldoende hebben 
geïnformeerd.

Zijn er nog onduidelijkheden, dan horen wij dit graag!

Namens de leerkrachten
Juf Inge & Juf Marjolein


