
Algemene informatie van de Bijengroep 

Dagritme: 

We beginnen elke dag in de kring met het benoemen van 

de dagritmekaarten, de dag van de week en wie de hulpjes zijn. 

Daarna komt het gebed. 

In de kring besteden we aandacht aan rekenen, taal, uitleg van de 

werkles. 

Daarna is er volgens een rooster een werkles aan de tafels en in de 

hoeken of een bewegingsactiviteit ( buiten of binnen) Tijdens de 

werklessen komen de kleuters elke dag aan de beurt voor een lesje of 

een spel. Als ze klaar zijn, mogen ze zelf een vervolgactiviteit kiezen. 

Halverwege de ochtend is er tijd om te eten en te drinken. 

  

Thema’s: 

We werken altijd rond een thema, waarbij alle ontwikkelingsgebieden 

aan de orde komen. 

Thema’s die dit jaar aan de orde komen zijn: Bijen, Kikker vindt een 

vriendje (kinderboekenweek), herfst, Sinterklaas, Kerst, winter 

(kikker in de kou), de dierentuin, de supermarkt (voeding), 

lente/Pasen, prentenboek: een gat in mijn emmer, strand- de zee en 

de boeken van Eric Carle. In elk thema wordt een klank/ letter 

aangeboden. 

De kinderen mogen altijd iets van thuis meenemen, waarin ze die 

klank  horen. 

 

Spel: 

Spelen is hierbij ons uitgangspunt. Spelen is leren en leren is spelen. 

Als je iets zelf ontdekt hebt, vergeet je het nooit meer. 

Dit geldt zelfs nog voor volwassenen. 

Door spel ontwikkelen de kleuters zich en leren ze de wereld om zich 

heen te ontdekken. 

 

        Werken en spelen  in hoeken: 

De kinderen spelen in diverse hoeken en tafels met gevarieerd 

materiaal. Zowel in de klas als op de gang kunnen de kleuters spelen 



in de verschillende hoeken. De hoeken worden regelmatig aangepast 

aan een actueel thema of project. 

 

Ontwikkelingsgebieden: 

We hebben een lijst opgesteld voor zowel groep 1 en 2 met de 

streefdoelen, deze doelen zijn onderverdeeld in leerlijnen. 

Per leerling houden we bij wie welke lijnen wel- of nog niet beheerst. 

Elke dag werken de kinderen met ontwikkelingsmaterialen die 

geschikt zijn voor de doelen die op dat moment relevant 

voor ze zijn. De ontwikkelingsgebieden die voor de kleuter belangrijk 

zijn en waar wij  elke dag aandacht aan besteden zijn: 

 

       Taalontwikkeling/ Voorbereidend lezen 

Voorlezen, taalactiveringsspelletjes, werken met boeken, poppenkast, 

rijmen,  raadsels, opzegversjes, kringgesprek, zang- en ritmieklessen, 

etc. 

We maken gebruik van de mappen: Kinderklanken, Bas vertelplaten, 

het leeskastje, map “fonemisch bewustzijn”. 

En prentenboeken,( digitale)prentenboeken, verteltafel, lessen op 

het digibord. 

Naarmate de kinderen ouder worden, 

verschuiven de accenten van spelend leren naar een meer gerichte 

en gestructureerde aanpak van de te leren vaardigheden. 

De kleuters zijn actief bezig met het voorbereidend lezen. 

Bij het leren lezen vinden wij dat de letters eerst beleefd moeten 

worden. 

Ze leren de klank te koppelen aan een teken ( letter) 

Ter ondersteuning leren ze ook een gebaar. Dit noemen we 

beginnende geletterdheid. 

   

         Motorische ontwikkeling/ Voorbereidend schrijven 

Gymlessen, spellessen, buitenspel. 

Elke gymles komen er grondvormen aan de orde zoals balanceren, 

rollen, heffen, klimmen, springen, werpen, vangen. Bij spel worden er 

allerlei spelletjes aangeleerd en gespeeld in de gymzaal.  



Wat betreft de fijne motoriek ligt het accent voor de jongste 

kleuters op het juist kunnen hanteren van potloden, kwasten etc. 

Ook wordt er veel aandacht besteed aan het aanleren van technieken. 

De activiteiten die hierbij horen zijn tekenen, kleuren, verven, 

prikken, plakken, knippen, scheuren, vouwen, maar ook boetseren, 

werken met kralen en klein constructiemateriaal. Veel aandacht is er 

voor de penhouding. Juist als de kleuters in groep 2 aandacht krijgen 

voor het schrijven is het van groot belang dat zij op de juiste manier 

een potlood of pen kunnen hanteren. Er wordt ook gelet op het 

resultaat.  

 

        Rekenontwikkeling/ Voorbereidend rekenen 

Getalbegrip, rekenbegrippen, oriëntatie op ruimte en tijd, sorteren, 

seriëren, classificeren, meten en meetkunde, ordenen. 

Allerlei lessen die gericht zijn op het aanleren van allerlei 

rekenkundige begrippen en op het oefenen van de telstrategieën . 

Ook het verkrijgen van ruimtelijk 

inzicht wordt geoefend door het spelen met verschillende materialen 

zoals bouw- en constructiematerialen, mozaïek. We maken gebruik 

van de methodes: Alles Telt(op de computer), map “gecijferd 

bewustzijn” ,“Met sprongen vooruit” en het rekenkastje. 

 

       Muzikale vorming: 

Liedjes, ritmische oefeningen, stemvorming, dans, zangspelletjes, 

drama. 

Het accent tijdens de muzieklessen ligt op het plezier beleven aan 

muziek d.m.v. zingen, bewegen, spelen op instrumenten. 

We proberen de kinderen de maat en het ritme te laten beleven en 

herkennen. 

 

      Sociale ontwikkeling: 

Gezelschapsspelen, kringspelen, naspelen van verhalen, kringgesprek. 

We maken gebruik van de methodes: Kanjertraining, school op safe 

(verkeer) 


