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Groep 1-2-3



Groep 1



Groep 2



Groep 3



Juf Nancy en juf Marieke 



Hoe ziet een dag in onze 

kikkerklas eruit?



Goedemorgen 
Betrokkenheid en welbevinden



Elke ochtend troetelkind en 
troetelvriend kiezen, de 
weekkalender verzetten, de dagen 

en datum benoemen en het 
openingslied zingen



Aan het werk

Groep 1/2 kiest een werkje Groep 3 gaat zelfstandig aan de slag



Groep 1/2 aan het werk
hoge mate van betrokkenheid



Coöperatief leren/flexibele 
werkplekken



Groep 3 krijgt instructie



Groep 3 aan het werk



De juf maakt een ronde



Het blokje



Keuzedigibord/planbord

Groep 1/2 smiley
weektaken/keuzetaken

Groep 3 blauwe magneet
moet-taken/mag-taken



Fruit eten
groente/fruit/beker drinken



speeltijd



Kringactiviteit groep 1/2
 Taalactiviteiten: voorlezen, rijmen, 

woordenschat, letterkennis

 Rekenactiviteiten: getalbegrip, meten, 
wegen, ruimtelijk inzicht



Gymmen
groep 3 op dinsdagmiddag met groep 4-5-6

groep 1-2-3 op vrijdagochtend (afhankelijk 
van het weer)



Vreedzame School
De vreedzame school is een 
programma dat kinderen helpt om 
hun sociaal-emotionele 
vaardigheden te ontwikkelen zoals: 
rekening houden met elkaar, samen 
spelen, samenwerken, conflicten 
oplossen.

Onze grondwet:

- Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij 

hoort

- Wij zorgen ervoor dat iedereen zich 
veilig voelt

- Wij zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn

- Wij lossen conflicten samen op

- Wij dragen allemaal een steentje bij



Portfolio

Wat is een portfolio?

Verzameling van het werk van een kind. 

Het laat het proces van de brede ontwikkeling van een kind 
zien en de resultaten.

Wat is het doel van een portfolio?
 Kinderen actief betrekken bij het leerproces.

 Kinderen leren reflecteren; door terug te kijken en te zien 
wat ze geleerd hebben. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en 
intrinsieke motivatie wat het leren stimuleert.

 Vergroten van interactie tussen leerkracht en kind
 Kind kan aan ouders duidelijk maken waar het aan werkt

 De meerwaarde zit hem in het proces en het bereiken van 
doelen.



Rapport

 Kinderen van groep 1: oktober: Zien rapport (over 
welbevinden en betrokkenheid)

januari: portfolio
juni :      portfolio

 Kinderen van groep 2: oktober Zien rapport (over 
welbevinden en betrokkenheid)

januari: portfolio + Kijk! rapport

juni:       portfolio + Kijk! Rapport

 Kinderen van groep 3:
oktober: ZIEN
januari:  rapport 1 + portfolio

juni:        rapport 2 + portfolio



KIJK

 KIJK is een ontwikkelingsvolgmodel

waarbij we de kinderen observeren en we 
registreren hoever ze zijn in hun 

ontwikkeling

 Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden in hun ontwikkeling, is het 
belangrijk om een duidelijk beeld te 

hebben van het ontwikkelingsverloop



Thema’s schoolbreed

 Verkeer en vervoer

 Feest vieren

 Dress to impress (carnaval, kleding)

 Iedereen is anders (mijn lichaam)

 Het weer



Uitstapjes

 Kinderboerderij Elzenhoek: 'rondneuzen 

op de kinderboerderij'

 OKVO; muziek en dramavoorstelling 
(Marag)

 Rondleiding bij theater De Lievekamp

En wat er nog meer volgt………



Speerpunten dit schooljaar:
 Focus op lezen (redzaamheidslezen, BOUW 

tutor lezen, close reading, Bereslim

 Eigenaarschap kinderen eigenaar maken van 
hun leerproces(doelenmuur, portfolio, 
passend onderwijs)

 Brede talentvorming (schoolbrede thema’s; 
muziek, werken met Kleuter Universiteit-
projecten)

 Leren en lesgeven met ICT (chromebook, 
Ipad, Beebot, Kiene klanken, Kiene cijfers, 
powerpuzzels)



mededelingen
 Verjaardag vieren om 8.30 uur

 Verjaardag papa en mama

 Spullen die bij het thema horen mee naar 
school brengen (nu vervoersmiddelen)

 Bieb op school

 Thuisversie VLL

 Communicatie via Social Schools

(groepsouder komt hiermee te

Vervallen)

 Loop gerust binnen



De gebruikte methodes

http://www.schatkist.nl/
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/07/vreedzame_school.jpg&imgrefurl=http://hetkind.org/2013/07/04/de-vreedzame-school-openstaan-voor-verschillen-tussen-mensen-en-deze-kunnen-overbruggen/&usg=___WAWF3YcWoeIAk3YnDrcKjYlLOk=&h=595&w=450&sz=34&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=8eewmBxPbeIx0M:&tbnh=135&tbnw=102&ei=fSIXUo2hG8rQsgbYu4DoDw&prev=/search?q=de+vreedzame+school&sa=X&hl=en&rlz=1I7ADSA_nlNL483&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAA


Vragen?


