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Wij zijn 4 studenten van het derde jaar
kleuteronderwijs van Thomas More Vorselaar. Onze
groep bestaat uit: Birthe Van Lommel, Celien
Praet, Jolien De Smet en Lode Lauwers. Wij maakten
onze bachelorproef rond het open, activerend
onthaal. In dit boekje kan u meer te weten komen
over de omzetting hiervan naar de klaspraktijk.
Zo staat er een voorbeeld in van een dagverloop,
de verschillende taakjes, de rol van de
leerkracht etc. 

Veel leesplezier!

 



ONS TEAM
 Celien, Birthe, Lode, Jolien



De kleuters komen druppelsgewijs binnen via een

warm onthaal, dit binnen een bepaalde

tijdsperiode

De kleuters kunnen vrij gaan spelen in de hoeken

De kleuters beginnen aan hun taakjes

 

Voorbeeld dagverloop

8:30-9:OO

9:00-9:15
Kringmoment

 

Er vindt een kringmoment plaats voor korte

gesprekjes en verbondenheid: Wie had welk

taakje?, ....

 

9:15-10:00 Vrij spel in de hoeken en eventueel verder werken

aan de taakjes

 

10:45-11:30

10:00-10:45 Routine: eten, drinken, toilet, speeltijd

 

Vrij spel in de hoeken

 



Vrij spel in de hoeken

 
13:10- 14:30

14:30-15:15 Routine: eten, drinken, toilet, speeltijd

 

15:15-15:35 Er vindt een kringmoment plaats voor terug- en

vooruitblikken

 

11:45-13:10 Routine: eten, drinken, toilet, speeltijd

 

11:30-11:45 Er vindt een kringmoment plaats voor een

godsdienstmomentje

 



Onthaal aan de deur
Alleen als leerkracht aan deur 

Samen met een kleuter de kinderen

begroeten 

Enkel begroeten  

Kleuters hun verhaal laten doen 

Begroeten aan de hand van een

contactblad aan de deur

 

Vrij spel in alle hoeken 

Enkele hoeken openstellen 

Taakjes afwerken van de

vorige dag 

 

Na het warm onthaal

MOGELIJKE
INVULLINGEN VAN

HET ONTHAAL



MOGELIJKE
INVULLINGEN VAN DE

KRINGMOMENTEN

Onthaalkring: kort bespreken van

de taakjes, wie deed welke

taakje?  

Praatkring 

Kleine groepjes samen met de juf 

Toonkring  

Om terug te blikken: werkstukjes

bekijken, foto’s bekijken in

kring, foto’s doorheen de dag

laten afspelen op een laptop,

probleem bespreken, ...

Verbondenheid scheppen 

Godsdienstmomentjes 

 

Kringmomenten



MOGELIJKE
INVULLINGEN VAN DE

VERSCHILLENDE
TAAKJES

De kalender (maandkalender en

weekkalender) 

De weerkalender  

Scheurkalender  

Tafels poetsen 

Klas keren 

Gang checken (jassen aan de kapstok,

boekentassen op hun plaats,…  )

Verf bijvullen 

Penselen uitwassen 

Aanwezigheidsbord

Materiaal klaarzetten  

Juiste handdoek van de dag hangen  

Timer opzetten 

Planten water geven 

Licht aan- en uitdoen 

Deuren dichtdoen 

Samen met de juf begroeten aan de

deur 

…. 

 

Verschillende taakjes



Observeren 

Ondersteunende rol 

Verdiepende vragen stellen 

Kleuters laten plannen (bv.

Wanneer toiletmoment?) 

Positieve bevestiging 

Aanmoediging  

 

Rol als leerkracht

MOGELIJKE
INVULLINGEN VAN DE

ROL ALS LEERKRACHT



Laat kleuters elkaar helpen!

Gebruik de niet-storen bril, zo

laat je de kleuters zien dat je in

gesprek bent met anderen. 

Maak taakjes zichtbaar in de

klas. 

Laat ouders tot aan de klasdeur

komen. 

Beurtrol fiche voor in de kring om

te spreken. 

Gebruik van groeidocumenten

(Experimenteerfase,

probeerfase, aanleerfase, dit

loopt van de eerste kleuterklas

tot de laatste kleuterklas.) 

Maak gebruik van open kasten. 

Wissel na 1 weekje de taakjes. 

Bespreek in de terugblikkring ook

problemen die zich voordeden (bv.

hoek niet opgeruimd)

 

Aanpak / Allerlei

TIPS AND TRICKS



VLAJO

Webinars
BijscholingenOndersteuningen

 



Wil je ons graag bereiken of heb je eventuele
vragen? Dat kan!

Contactgegevens:

Birthe Van Lommel 
Email: birthe.vanlommel@gmail.com

 

mailto:r0738089@student.thomasmore.be

