OPBRENGSTGERICHT
WERKEN

HBO-coaches VVE 2017

Opbrengstgericht werken

Inhoudsopgave

Pagina

 SLO-doelen/datumlijst
 Ouderactiviteiten

2
4

 Toelichting themaplanning
 Format Themaplanning speelzaal
 Voorbeeld Themaplanning

6
9
16

 Format Routines, rituelen en doelen
 Voorbeeld Routines, rituelen en doelen

22
24











Toelichting Registratieformulier
Registratieformulier variant 1 Taalontwikkeling
Registratieformulier variant 1 Rekenontwikkeling
Registratieformulier variant 1 Sociaal emotionele ontwikkeling
Registratieformulier variant 1 Motorische ontwikkeling
Registratieformulier variant 2 Taalontwikkeling
Registratieformulier variant 2 Rekenontwikkeling
Registratieformulier variant 2 Sociaal emotionele ontwikkeling
Registratieformulier variant 2 Motorische ontwikkeling

31
32
33
34
35
36
38
41
43







Overzicht observatiemomenten en oudergesprekken
Intake-/Observatie-instrument

46
47

Toelichting Stimuleringsplan
Stimuleringsplan

57
59

Pagina 1 van 60
Coaches VVE 2017

Opbrengstgericht werken
SLO-doelen / datumlijst

Ontluikende geletterdheid

Mondelingen taalvaardigheid

Taal

Datum:

Woordenschat
woordgebruik
Vloeiend en verstaanbaar
vertellen
Luisteren
Gesprekjes voeren
Mening uiten en vragen
stellen
Leesplezier
Oriëntatie op boek en
verhaal
Oriëntatie op geschreven
taal
Fonemisch bewustzijn en
alfabetisch principe
Taalbeschouwing
Rekenen

Getallen

Omgaan met de telrij
Omgaan met hoeveelheden
Omgaan met getallen

Meten

Algemeen
(Sorteren en ordenen)
Lengte, omtrek, oppervlakte
Inhoud
Gewicht

Geld
Tijd

Meetkunde

Oriënteren en lokaliseren
Construeren
Opereren met vormen en
figuren
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Opbrengstgericht werken

Sociaal emotioneel
Zelfbeeld/ontwikkeling van
identiteit
Ontwikkeling
zelfstandigheid
Sociaal gedrag /
Ontwikkeling van sociale
vaardigheden
Werkhouding en
concentratie

Motoriek
Grove motoriek
Lopen
Rennen
Klimmen
Springen
Balspelen
Balanceren
Stapelen

Fijne motoriek
Bouwen met klein
constructiemateriaal
Schilderen/verven
Oog-handcoördinatie bv.
rijgen, scheuren
Knippen
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Opbrengstgericht werken
Ouderactiviteiten
Groep/peuterspeelzaal:
Van
(datum)
tot

Naam (van de kinderen)

Thema:
(datum)

Datum
week 1

Datum
week 2
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Datum
week 3

Datum
week 4

Datum
week 5

Datum
week 6

Opbrengstgericht werken

Naam (van de kinderen)

Datum
week 1

Datum
week 2
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Datum
week 3

Datum
week 4

Datum
week 5

Datum
week 6

Opbrengstgericht werken
Toelichting Themaplanning
Een 4-wekelijks programma.
Wanneer het VVE programma 6 weken omvat, is de themaplanning als document uit te breiden.

De SLO doelen
Per week worden 4 concreet geformuleerde doelen gekozen die in de beschreven activiteiten - de
kringen, de routines, de liedjes, het begeleid (buiten) spel - op 2 niveaus tot uiting komen.
 Een SLO-taal (sub)doel
 Een SLO-reken (sub)doel
 Een SLO-sociaal-emotioneel (sub)doel
 Een SLO-motorisch (sub)doel
SLO doelen zijn geformuleerd vanaf de kleuterfase. Daarmee vormen ze de einddoelen voor peuters.
Het zijn doelen waar naartoe gewerkt kan worden met de peuters.
In de HCO-, CED- en KIJK-doelen worden de begin- en tussendoelen voor peuters beschreven.
De SLO taaldoelen vormen harde criteria.
De overige SLO-doelen zijn streefdoelen; aantoonbaar moet zijn dat de ervaringen die samenhangen
met deze doelen zijn aangeboden gedurende de periode dat het kind gebruikgemaakt heeft van de
speelzaal.
Het kan helpen de HCO-, Kijk-doelen en de CED-ontwikkelingslijnen (specifiek gericht op peuters)
ernaast te houden bij het aansluiten van je activiteit op het ontwikkelingsniveau van de peuters.
Aan het begin van de themaplanning worden genoteerd voor de opeenvolgende 4 weken:
 De SLO (sub)doelen voor taal en rekenen → leidend voor de spelinloop, de grote en kleine
kring.
 De SLO (sub)doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling → bijv. tijdens verschillende
routines van de dag.
 De SLO (sub)doelen voor fijne motoriek → bijv. bij de creatieve activiteiten.
De SLO (sub)doelen voor grove motoriek staan per week genoteerd → buitenspel; bewegingsliedjes.
Per week worden de 4 gekozen SLO-(sub)doelen overgenomen op de observatie- /registratieformulieren. Voor elk ontwikkelingsgebied een apart formulier. ( Zie verder toelichting bij het
registratieformulier).

De speelleeromgeving
Noteer welke begrippen (gerelateerd aan het thema) centraal staan op de diverse plaatsen en in de
verschillende hoeken en maak deze daar zichtbaar, tastbaar, te ervaren.
Noteer welke materialen en attributen nodig zijn om de hoeken en speelplekken in de sfeer van het
thema te brengen, zodat het aansluit bij de gekozen begrippen.
Maak de inrichting betekenisvol voor de kinderen (zorg voor herkenning, uitdaging, beleving,
betrokkenheid, aansluiting).
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Opbrengstgericht werken
Routines
Bijgevoegd is een leeg formulier routines, rituelen, doelen. Daarnaast is er een voorbeeldformulier
waarop specifieke routines en rituelen zijn ingevuld met bijbehorende doelen.
Dit voorbeeldformulier kan dienen als hulpmiddel om de locatie-eigen routines en rituelen in kaart te
brengen. Het wordt dan een bruikbaar document bij het invullen van het item ‘routines’ in de
themaplanning; immers een aantal specifieke doelen wordt al structureel aangeboden via de routines.

Beredeneerd en gedifferentieerd spel en activiteitenaanbod
2 SLO (sub)doelen - één voor taal en één voor rekenen - in 2 activiteiten beschrijven, elk op 2 niveaus.
Geef in de themaplanning aan welk doel uitgangspunt is voor de activiteit in de grote en/of kleine
kring.
Beschrijf vervolgens de activiteit die gekoppeld is aan dat doel of noem de bladzijde uit het themaboek
van het VVE-programma dat gebruikt wordt waarop de activiteit vermeld staat.
In de laatste kolom komen de begrippen die bewust worden geïntroduceerd.
Maak bij het beschrijven van de activiteit onderscheid in 2 niveaus, waarbij niveau 2 een eenvoudiger
variant is van de activiteit op niveau 1.
In niveau 3 wordt extra stimulans gegeven.
 de activiteit in niveau 2 wordt herhaald voor de kinderen die de kennis/de vaardigheden/het
gedrag in niveau 2 nog niet voldoende beheersen (- - scores).
 de kinderen die de activiteit in niveau 1 zonder moeite aankunnen (++ scores) wordt een
volgende ontwikkelingsstap aangeboden. Wat bied je hen aan?

!Bij het niet behalen van het taaldoel na stimuleren in niveau 3, is het aan te bevelen een
stimuleringsplan te maken voor het kind waarin de stapsgewijze begeleiding op het taaldoel wordt
beschreven.
Om goed te kunnen differentiëren kun je gebruikmaken van de ontwikkellijnen van de CED groep. Je
vindt ze op de site van de CED-groep. Deze lijnen geven aan wat je qua ontwikkeling ongeveer zou
kunnen verwachten van een peuter op begin-, midden- en eindniveau. Ze zijn er ook voor
Voor alle kinderen die de thema-activiteiten al (meerdere keren) gedaan hebben, is het goed een heel
andere activiteit aan te bieden, die misschien zelfs helemaal niets met het thema te maken heeft.

Ouderactiviteit → tijdens spelinloop of bij het ophaalmoment. Sluit je ouderactiviteit aan bij het
thema. Zorg ervoor dat ouders en kinderen maximaal betrokken zijn.
Koppel het thema elke week aan een liedje/boek en een buitenactiviteit (eventueel ook te verbinden
aan de ouderactiviteit).

Evaluatie (op alle onderdelen van de themaplanning)→ noteer welke aanpassingen gewenst zijn n.a.v.
je ervaringen met deze activiteiten: inzet van materialen, begrippen enz. Dat helpt om het thema een
volgende keer efficiënter in te kunnen zetten.
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Themaplanning t.b.v. baby’s en dreumesen.
De doelen die in de themaplanning voor baby’s en dreumesen worden genoemd, zijn gebaseerd op
passende ontwikkelingsaspecten zoals die in de bijgevoegde observatielijst voor baby’s en dreumesen
worden aangegeven.
De themaplanning voor baby’s en dreumesen is apart te gebruiken.
In de themaplanning voor de verticale groepen is deze ingevoegd bij de themaplanning voor peuters.
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Opbrengstgericht werken
Themaplanning speelzaal
Thema:
SLO-doelen taal

SLO-doelen rekenen

Week:
speelleeromgeving
Ontdekhoek /
thematafel
Themagericht
ontwikkelingsmateriaal
Huishoek

Week 1:
Week 2:

Week 3:
Week 4:
Week 5:
Week 3:
Week 4:
Week 5: (voor Uk en Puk of voor themavrije week)

Week 1:
Week 2:

t/m
Begrippen/woorden van de week

Week:
(aan te schaffen) Materialen (Waarom?)

Taalhoek /leeshoek
Bouwhoek /
Constructiehoek
Water-/zandtafel
Buitenruimte
Bijzondere hoek
Routines - Rituelen
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Jaar:
Evaluatie

Opbrengstgericht werken

creatief
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4

Week 1

sociale/emotionele vaardigheden
Uitsplitsing van verschillende onderdelen in de verschillende weken

Week 2

Week 3

Week 4
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doel:
motoriek
fijne motoriek:
motoriek
fijne motoriek:
motoriek
fijne motoriek:
motoriek
fijne motoriek:
doel:
Ontwikkeling van
- zelfbeeld/identiteit of
- zelfstandigheid of
- sociale vaardigheid of
- werkhouding en concentratie

Opbrengstgericht werken

Doelen week 1:

Week 1 /
Oriënteren
Spelinloop

-

Taalontwikkeling: (sub-subdoel)
Rekenontwikkeling: (sub-subdoel)

(SLO) doel

activiteiten/benodigdheden

Grote kring
Kleine kring
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
(dagdeel 2)
Kinderen die de
activiteit al
hebben gedaan
Week 1
Ouderactiviteit

Moment: inloop/
ophalen

Liedje/versje
Buitenspel

Motoriek:
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blz

woorden

evaluatie

Opbrengstgericht werken

Doelen week 2:

Week 2
Demonstreren
Spelinloop

-

Taalontwikkeling: (sub-subdoel)
Rekenontwikkeling: (sub-subdoel)

(SLO) doel

activiteiten

blz

Grote kring
Kleine kring
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
(dagdeel 2)
Kinderen die de
activiteit al
hebben gedaan
Week 2
Ouderactiviteit
Liedje/versje
Buitenspel

Moment: inloop/
ophalen
Motoriek
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woorden

evaluatie

Opbrengstgericht werken

Doelen week 3:

Week 3
Verbreden
Spelinloop

-

Taalontwikkeling: (sub-subdoel)
Rekenontwikkeling: (sub-subdoel)

(SLO) doel

activiteiten

blz

Grote kring
Kleine kring
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
(dagdeel 2)
Kinderen die de
activiteit al
hebben gedaan
Week 3
Ouderactiviteit

Moment: inloop/
ophalen

Liedje/versje
Buitenspel

Motoriek:
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woorden

evaluatie

Opbrengstgericht werken

Doelen week 4:

Week 4
Verdiepen
Spelinloop

-

Taalontwikkeling: (sub-subdoel)
Rekenontwikkeling: (sub-subdoel)

(SLO) doel

activiteiten

blz

Grote kring
Kleine kring
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
(dagdeel 2)
Kinderen die de
activiteit al
hebben gedaan
Week 4
Ouderactiviteit

Moment: inloop/
ophalen

Liedje/versje
Buitenspel

Motoriek:
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woorden

evaluatie

Opbrengstgericht werken

Doelen week 5:

Week 5

-

Taalontwikkeling: (sub-subdoel)
Rekenontwikkeling: (sub-subdoel)

(SLO) doel

activiteiten

blz

Spelinloop
Grote kring
Kleine kring
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
(dagdeel 2)
Kinderen die de
activiteit al
hebben gedaan
Week 5
Ouderactiviteit

Moment: inloop/
ophalen

Liedje/versje
Buitenspel

Motoriek:
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woorden

evaluatie

Opbrengstgericht werken
Themaplanning voorbeeld
Themaplanning Speelzaal:
Thema:
SLO-doelen taalontwikkeling

SLO-doelen rekenontwikkeling

Week:
Speelleeromgeving
Ontdekhoek /
thematafel
Huishoek

Week 1:
Week 2:

Liedje: zingen (fonemisch bewustzijn)
Luisteren

Week 1: Construeren
Week 2: Meten vergelijkingsbegrippen, lengte,
omtrek, oppervlakte

t/m

Week 3: Omgaan met de telrij
Week 4: Oriënteren en lokaliseren

Week:

begrippen/woorden van de week
De zwembroek, de bikini, het badpak, de
zonnebrandolie, de zonnebril, de zon
De strandtas, de zonnebril, de handdoek, de fles
de zonnebrandolie, de ijsjes

Taalontwikkelinghoek/leeshoek
Bouwhoek/
Constructiehoek
Water-/zandtafel

Week 3: Leesplezier
Week 4: Mening geven / kiezen /vragen stellen

Emmers, schepjes, vormpjes, gieters, zeef

Buitenruimte

Jaar:
(aan te schaffen) materialen
idem
idem
Nijntje aan het strand, Plons, boekjes
over warm weer, zomer
Tuin maken, kunstgras, parasol, tuinstoel of hangmat, hekje, bloemen enz
idem
Stoepkrijt, bellenblaas, parasol

Bijzondere hoek
Routines

Liedjes over de zomer zingen, zomer
benoemen, woorden van de week
benoemen
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evaluatie

Opbrengstgericht werken

Week 1

Creatief
Geel papier, blauw papier, scharen, lijm, lijmkwasten: zon en lucht plakken en knippen

Week 2

Kleurplaat, Plons kleuren, potloden, krijtjes, kleurplaten
ijsjes plakken: bolletjes in alle kleuren en hoorntjes opplakken.

Week 3

Handdoek plakken, blad met voorgetekende handdoek deze laten beplakken met
papier in alle kleuren
Zon verven, gele verf, groot blad om op de verven A3, schort, kwasten

Week 4

Week 1

Sociale/emotionele vaardigheden
kan aangeven dat het hulp nodig heeft
wil graag dingen zelf doen
leert ervaren wat hij/zij al kan

Week 2

voelt zich op zijn/haar gemak in de eigen groep
durft te experimenteren / probeert nieuwe dingen uit om grenzen te ontdekken
weet dat ‘nee’ zeggen een reactie oplevert van de ander

Week 3

helpt actief mee met het opruimen van de gebruikte materialen

Week 4

kan zich waarschijnlijk grotendeels zelf redden (maar heeft wel hulp nodig bij het aanen uitkleden, vooral bij ritsen en knopen openmaken; is overdag zindelijk)
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Doel:
Motoriek
fijne motoriek: knippen
Motoriek,
fijne motoriek: kleur potlood vasthouden
(pengreep)
Motoriek
fijne motoriek: plakken /insmeren
Motoriek
fijne motoriek: verven (voorkeurshand)
Doel:
Ontwikkeling van
- zelfbeeld/identiteit of
- zelfstandigheid
- sociale vaardigheid of
- werkhouding en concentratie

Opbrengstgericht werken
Week 1
Spelinloop
Grote kring

Kleine kring
Niveau 1

SLO doel

Activiteiten

Taalontwikkeling
Liedje: zingen
(fonemisch
bewustzijn)

Rituelen van de dag. Vraagtekendoos met zonnebrandolie
en een plaat van de zon. Allemaal zonnebrandolie
opsmeren en ruiken. Liedje zingen over de zon, woorden
van de week en praten over de zon. De zon is warm, geel,
rond, het is een cirkel. Het is zomer.
Zonnen plakken.
Zonnen plakken. Er liggen blauwe A4-tjes, rondjes (geel)
en strookjes geel papier. Er staan lijm en kwastjes. De
kinderen gaan een zon maken op een blauwe ondergrond.
Kinderen benoemen de kleur en de vorm van de zon;
plakken de stralen op de juiste plek.
Er ligt een voorbeeld van de zon op tafel. Zonnen plakken.
PM benoemt de kleur en de vorm, kinderen zeggen het na.
Kijken of de kinderen de stralen op de goede plek
opplakken.
De zon benoemen, geel, cirkel laten zien. De geplakte zon
laten zien en daarover praten. Waar zitten de stralen van
de zon en waar de cirkel? Zonnetje eventueel nog een keer
laten plakken ( als de kinderen dat willen).

de zon, warm, de
zomer, geel, de cirkel,
de zonnebrandolie

Aan tafel spel doen met kleuren. Oudste kinderen kunnen
kleuren benoemen, jongsten kunnen kleuren herkennen.
De zon laten zien en de vorm benoemen.

geel, groen, blauw,
rood

Rekenontwikkeling
Construeren

Niveau 2

Rekenontwikkeling
Construeren

Niveau 3
(dagdeel 2)

Rekenontwikkeling
Construeren

Kinderen die de
activiteit al
hebben gedaan
Week 1
Ouderactiviteit

Taalontwikkeling
Kleuren benoemen
of aanwijzen

woorden

de zon, de zomer,
geel, de cirkel de
stralen

de zon, de stralen, de
zomer, geel, de cirkel

de zon, geel, de cirkel

Liedje van de zon zingen, geplakte zonnen laten zien

Liedje/versje
Buitenspel

blz

Grove motoriek
rennen

Zon, zon, zon, ik wou dat ik je pakken kon…met je buikje
geel en rond maak je mensen zo gezond!
Bellen blazen, stoepkrijt
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de zon, geel, rond

evaluatie

Opbrengstgericht werken
Week 2
Spelinloop
Grote kring

Kleine kring
Niveau 1

Niveau 2

SLO doel

Activiteiten

blz

Rekenontwikkeling
Vergelijkingsbegrippen: groot,
klein

Doos met handdoeken. Liedje zingen van ‘ik droog mij af’.
Wat doe je met een handdoek? Woordenkaart met
handdoek en afdrogen. Praten over welke handdoek groot
is en welke klein. Kinderen mogen hun handdoek op een
stapel leggen van grotere of kleinere handdoeken dan die
van de PM (ik heb zelf ook een handdoek).

Hoofdwoorden: de
handdoek, zwemmen,
klein, groot.
Bijwoorden: droog,
nat, afdrogen, zacht,
zwembad.

Taalontwikkeling
luisteren
Sociale
vaardigheden
Sociaal gedrag
Taalontwikkeling
luisteren

Emmer met spullen en water. We moeten even wat
spullen schoonmaken, drogen jullie het af? Kinderen
mogen de spullen afdrogen met de handdoek. Kinderen
benoemen zelf de woorden.

Klein, groot, nat,
droog, afdrogen,
handdoek

Klein, groot, nat,
droog, afdrogen,
handdoek
Klein, groot, nat,
droog, afdrogen,
handdoek
Geel, rood, blauw,
groen

Niveau 3
(Dagdeel 2)

Taalontwikkeling
Luisteren

Emmer met spullen en water. Kinderen mogen de spullen
afdrogen met de handdoek. PM benoemt de woorden.
Kinderen zeggen het eventueel na.
Emmer met spullen en water. Kinderen mogen de spullen
afdrogen met de handdoek. PM benoemt de woorden.

Kinderen die de
activiteit
gedaan hebben

Rekenontwikkeling
Kleuren
herkennen/classifice
ren

Spel met kleuren. Kinderen gaan aan tafel met een PM
samen het kleurenspel doen. Verschillende kleuren,
bakjes en dingen op kleur sorteren. Bakjes en het
kleurenspel die op de zaal aanwezig zijn.

Motoriek
Grove motoriek

Liedje met de handdoeken laten horen.
Dit is mijn handdoek, zacht en warm. Hij maakt me droog
van mijn been tot mijn arm.
Emmers water en kwasten, kinderen gaan het schoolplein
verven met water.

Week 2
Ouderactiviteit
Liedje/versje
Buitenspel
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woorden

evaluatie
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Week 3
Spelinloop
Grote kring

Kleine kring
Niveau 1

SLO doel

Activiteiten

Rekenontwikkeling
Omgaan met de telrij

Liedje zingen van “Plons”. Plons in het water nu
ben ik lekker nat, plons in het water ik neem
een bad! Spetter spatter spet, nu even opgelet,
Spetter spatter spat, nu ben ik lekker nat!
Eendjes tellen in een teil met water. Tellen tot
10.

Warm, het water, koel, de
kleding

Taalontwikkeling
Leesplezier

Lezen boek: “Plons”
Kinderen kunnen het verhaal volgen en blijven
geconcentreerd luisteren zonder dat ze een
actieve rol hebben. Platen waarmee het
verhaal op de goede volgorde wordt gelegd.
Interactief voorlezen. Boerderijdieren en boer.
Kinderen luisteren naar het verhaal en hebben
een interactieve rol.

Warm, het water, koel, de
kleding

Interactief voorlezen. Boerderijdieren en boer.
Nogmaals het verhaal voorlezen. Kinderen
luisteren naar het verhaal en hebben een
interactieve rol.
Puzzels maken aan tafel met PM, jongste
kinderen inlegpuzzel tot 6 stukjes. Oudste
kinderen puzzel vanaf 6 stukjes maken,
zelfstandig.

Warm, het water, koel, de
kleding

Niveau 2

Taalontwikkeling
Leesplezier

Niveau 3
(dagdeel 2)

Taalontwikkeling
Leesplezier

Kinderen die de
activiteit al
hebben gedaan

Rekenontwikkeling
Construeren

Week 3
Ouderactiviteit
Liedje/versje
Buitenspel

Liedje meezingen van
“Plons”
“Plons”
Emmers met water

blz

We zingen bij het ophalen het liedje “Plons”
met de ouders.
Kinderen kunnen het plein verven met kwasten
en water. Pop wassen.
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woorden

Warm, het water, koel, de
kleding

evaluatie

Opbrengstgericht werken
Week 4
Spelinloop
Grote kring

Kleine kring
Niveau 1

SLO doel

Activiteiten

blz

woorden

Taalontwikkeling
Mening geven/
kiezen/vragen stellen

Praten over mooi weer en slecht weer.
Wanneer een parasol/paraplu?
Liedje: parapluutje, parasolletje.
Kinderen mogen onder de paraplu of onder de
parasol zitten en we zingen het liedje.
Spullen voor goed en slecht weer laten zien.

69

De regen, de paraplu,
zon, parasol, het weer,
de zomer

Rekenontwikkeling
Oriënteren en
lokaliseren

Blad met regenwolk en zon. Kinderen gaan
goedweer- en slechtweerspullen verdelen en
opplakken. PM geeft de op te plakken spullen en
kinderen gaan zelfstandig plakken.
Blad met regenwolk en zon. Kinderen gaan goed- en
slechtweerspullen verdelen en opplakken. PM geeft
de op te plakken spullen een voor een aan de
kinderen en ze mogen het zelf opplakken.

69

De regen, de paraplu
Zon, parasol, het weer,
de zomer

Niveau 2

Rekenontwikkeling
Oriënteren en
lokaliseren

Niveau 3
(dagdeel 2)

Rekenontwikkeling
Oriënteren en
lokaliseren
Rekenontwikkeling
Tellen

Kinderen die de
activiteit al
hebben gedaan

Week 4
Ouderactiviteit
Liedje/versje

Parapluutje/
parasolletje

Buitenspel

Grove motoriek

De regen, de paraplu
Zon, parasol, het weer,
de zomer

Echte spullen verdelen in goed weer en slecht weer.
Regenwolken neerleggen en spullen er bij laten
leggen.
Kinderen krijgen bakje met knopjes die ze mogen
tellen. PM telt mee. Vragen of ze verschillende
hoeveelheden in hun bakje willen doen. Kijken of er
synchroon wordt geteld of getallen worden
genoemd, afhankelijk van het niveau. Ook
getalkaarten op tafel leggen en kaarten met 1 t/m 5
zonnetjes, voor de kinderen die dat leuk vinden.

De regen, de paraplu
Zon, parasol, het weer,
de zomer
Getallen 1 t/m 5

Kinderen zingen het liedje. We laten de paraplu en
de parasol zien.

De paraplu, de parasol
De regen, de paraplu
Zon, parasol, het weer,
de zomer

Rennen/springen

De zomer, zon, het weer
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evaluatie

Opbrengstgericht werken
Rituelen, routines en doelen
PSZ/KDV:

Datum:

Ritueel/routine
PM:

(SLO) Doelen

Spelinloop
Startkring
Stoelen opruimen na de kring
Vrij spel en meespelen in de hoeken door de PM’s
Samen opruimen
Spullen pakken
(i.t.t. opruimen)
Gebruik van signaalklok/zandloper
Doorbreken van rituelen en routines
Plassen - handen wassen
Fruit schoonmaken en snijden
Eten en drinken
Gebruik dagritmekaarten gedurende het hele dagdeel
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Opbrengstgericht werken

Transitiemomenten (overgangsmomenten) worden aangegeven met liedjes
Samen zoeken naar oplossingen
Kinderen elkaar laten helpen
Vieren van verjaardagen
Naar buiten gaan en buiten spelen
Afsluiting met ouders
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Opbrengstgericht werken
Rituelen, routines en doelen voorbeeld
PSZ/KDV:

Datum:

Ritueel/routine
PM: ‘Routines en rituelen geven veiligheid, voorspelbaarheid en structuur aan
zowel de kinderen als aan ons.’
Spelinloop
- Speelgoed ligt klaar
- 1x per thema: gerichte ouder-kindactiviteit
- 1x per thema: thema-/nieuwsbrief uitleggen aan ouders; evt.
materialen laten zien, themaliedjes zingen, woordenlijst doornemen

(SLO) Doelen

Startkring
- Aanwezigheid aanvinken in de map
- Ochtend-middag?
- Doornemen dagritmekaarten en plaatsen van ‘aanwijsvinger’
- Kinderen kleine opdrachtjes laten uitvoeren, bijv. de verrassingsdoos
pakken
- Aanbieden thema m.b.v. de verrassingsdoos
- Afwisseling in beweging- en zitactiviteiten
- Kiezen van vervolgactiviteit m.b.v. kiesmandje (meer spullen dan
kinderen zodat ook wat te kiezen valt)
- Begroeting, persoonlijk contact
- Uitspreken dat het fijn is dat iedereen er is
- Korte gesprekjes
- Liedje: ‘goedemorgen…blij je weer te zien’. Wie zit er naast jou?

-

Hoofddoel: Stimuleren ouderbetrokkenheid
Stimuleren van interactie tussen ouder en kind op basis van
samen spelen
- Positieve pedagogische voorbeeldfunctie door pm’s
- Laten zien dat ouders hoge verwachtingen van hun kinderen
kunnen hebben en dat dit hun ontwikkeling ten goede komt
- Kennismaken met goed speelgoed en zinvolle spelactiviteiten
- Soepele overgang tussen school en thuis
- Zowel voor ouder als kind het afscheid soepel laten verlopen
(Sommige ouders moeten erop attent gemaakt worden dat
stiekem wegglippen hen onbetrouwbaar maakt in de beleving van
het kind.)
Taalontwikkeling:
- Ontluikende en beginnende geletterdheid: ervaart dat dingen die
je zegt opgeschreven kunnen worden
- Opdrachtjes uitvoeren en helpen: sociaal-emotioneel
- Ontwikkeling van de zelfstandigheid: leert ervaren wat hij/zij al
kan en wil graag dingen zelf doen
- Werkhouding en concentratie: kan een bekende opdracht die
duidelijk is zelfstandig uitvoeren
- Sociaal gedrag: kan anderen al een beetje helpen en vindt dat ook
fijn om te doen (positief zelfbeeld).
- Als kinderen niet durven/kunnen: andere kinderen vragen om te
helpen: stimuleren van contacten tussen kinderen onderling
- Kan van tijd tot tijd op zijn/haar beurt wachten
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Opbrengstgericht werken
Startkring

Stoelen opruimen na de kring
Begrippen die genoemd worden:
- Hoge/lage tafel
- Grote/kleine stoel
- Korte/lange benen

Ochtend-middag: rekenontwikkeling - tijd
- verkennen van de indeling en verloop van de dag en de namen
die we voor de verschillende momenten gebruiken: ochtend,
middag, avond, nacht
- Dagritmekaarten: rekenontwikkeling - oriëntatie op tijd/inzicht in
de dag: Wat gaat er gebeuren vandaag? Wat doen we nu?
- Taalontwikkeling - luisteren: luistert naar een ander
- Gesprekje voeren: kan een gesprek voeren met pm en een ander
kind; Kent enkele gespreksregels en reageert spontaan op ander
kind of pm, bijv. door iets over zichzelf te vertellen
Kiezen: Sociaal-emotionele ontwikkeling:
- Sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid: kan van tijd
tot tijd op zijn/haar beurt wachten
- Zelfbeeld/ontwikkeling van identiteit: krijgt controle over zichzelf.
Bijv. als een ander iets gekozen heeft wat hij/zij ook wil
Liedje: Sociaal-emotioneel
- zelfbeeld-ontwikkeling van de identiteit: benoemt zichzelf als ‘ik’,
gebruikt en begrijpt het woord ‘wij’ en kent enkele namen, krijgt
controle over zichzelf
Taalontwikkeling/mondelinge taalvaardigheid/woordenschat en
woordgebruik
Sociaal-emotionele ontwikkeling - ontwikkeling zelfstandigheid
- wil graag dingen zelf doen en
- Kan aangeven dat het hulp nodig heeft en
- Leert ervaren wat hij/zij al kan en
- Helpt actief mee met het opruimen van de materialen.
Taalontwikkeling:
- Luisteren: kan enkelvoudige instructie begrijpen en uitvoeren
Rekenontwikkeling: meten: lengte, omtrek en oppervlakte
- vergelijken en ontdekken van tegenstellingen, leren herkennen
van begrippen als: lang, kort, groot, klein, hoog, laag
Motorische ontwikkeling: grove motoriek
- Pakt een zwaar voorwerp met 2 handen tegelijkertijd op en kan
dit verplaatsen
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Opbrengstgericht werken
Vrij spel en meespelen in de hoeken door de pm’s
Bij vrij spel zijn alleen sociaal-emotionele SLO-doelen genoemd.
Reken- en taalontwikkeling en motorische doelen in de vrijspelsituatie zijn
thema-afhankelijk

Samen opruimen
Gelabelde kasten - bakken
- Met afbeelding
- Met woord en lidwoord

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Zelfbeeld en ontwikkeling van identiteit
- Toont non-verbaal eigen gevoelens
- Kan basisemoties onderscheiden
- Krijgt controle over zichzelf
Ontwikkeling van zelfstandigheid:
- Voelt zich op zijn/haar gemak in de groep
- Durft te experimenteren/probeert nieuwe dingen uit om grenzen
te ontdekken
- Weet dat ‘nee’ zeggen een reactie oplevert van de ander
Sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid:
- Kijkt veel naar andere kinderen
- Probeert om met andere kinderen te spelen, meestal doen-alsof
spelletjes
- Kan al een beetje met andere kinderen iets delen, bijvoorbeeld
speelgoed – neemt een afwachtende houding aan bij het
samenspel
- Kan eenvoudige gevoelens bij anderen waarnemen (inschatten)
- Maakt aan een ander kind duidelijk wat hij/zij wel/niet wil
Werkhouding en concentratie:
- Denkt en reageert vooral intuïtief
- Heeft plezier in het leren van nieuwe dingen
Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Ontwikkeling van zelfstandigheid:
- Helpt actief mee met het opruimen van de gebruikte materialen
- Wil graag dingen zelf doen
- Leert ervaren wat hij/zij al kan
- Sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid: kan anderen
al een beetje helpen en vindt dat ook fijn om te doen
- Kan aangeven dat het hulp nodig heeft
- Werkhouding en concentratie: kan een bekende opdracht die
duidelijk is zelfstandig uitvoeren
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Opbrengstgericht werken
Samen opruimen

Rekenontwikkeling
Algemeen
Onderzoeken van de eigenschappen van voorwerpen en op basis van een
eigenschap sorteren (classificeren)
Meetkunde: oriënteren en lokaliseren
Taalontwikkeling:
- Ontluikende en beginnende geletterdheid:
- Oriëntatie op geschreven taal
- Herkent symbolen
- Oriëntatie op geschreven taal: ontdekt dat tekens gebruikt
worden om iets te vertellen (of te leren)
Taalontwikkeling:
- Kan enkelvoudige instructie begrijpen en uitvoeren
Spullen pakken
Rekenontwikkeling/meetkunde/oriënteren en lokaliseren
(i.t.t. opruimen)
- Praten over concrete voorwerpen en situaties die niet direct
zichtbaar zijn (voorstellingsvermogen)
Gebruik van signaalklok/zandloper
Rekenontwikkeling
- Betekenisvolle situaties waarin de klok/tijd een rol speelt
Doorbreken van rituelen en routines
Sociaal-emotioneel: sociaal gedrag en ontwikkeling van sociale
Grapjes maken
vaardigheid:
Voorbeelden:
- Kan eenvoudige gevoelens bij anderen waarnemen/inschatten:
- Bij opruimen het kind een blok geven en zeggen: ‘Breng maar naar de
samen plezier hebben
huishoek.’
- Begint bewust patronen te ontdekken in het eigen gedrag en het
- Bij eten en drinken: ‘We gaan lekker patatjes eten’, ‘heb jij koffie in je
gedrag van anderen
beker?’
Taalontwikkeling: luisteren
- Luistert naar een ander
- Stimuleren van kritisch luisteren
Taalontwikkeling: taalbeschouwing: is op speelse wijze bezig met taal
Plassen - handen wassen
- Volgorde van handelingen wordt ondersteund door plaatjes
- Mouwen/broek/maillot omhoog-omlaag
- Kraan/broek open-dicht
- Onderscheid jongen-meisje

Sociaal emotionele ontwikkeling
- Ontwikkeling zelfstandigheid; kan zich grotendeels zelf redden,
maar heeft wel hulp nodig bij ritsen en knopen
- Zelfbeeld/ontwikkeling van identiteit
- Ontdekt de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de
andere kinderen in de groep, bijv. in lichaamskenmerken
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Opbrengstgericht werken
Plassen – handen wassen
- Bij luiers verschonen volle aandacht voor kind en benoemen wat je
doet
Fruit schoonmaken en snijden
- Kinderen wassen de appels, pellen mandarijnen en bananen
- Benoemen van fruit en verschillende kenmerken, zoals met-zonder
schil, vormen, kleuren, groeiwijzen

Eten en drinken
- Praten met elkaar: Kinderen onderling en kinderen met pm’s
- Gevoel van samenzijn
- Begrippen als vol-leeg (schalen en bekers)

Gebruik dagritmekaarten gedurende het hele dagdeel
Transitiemomenten (overgangsmomenten) worden aangegeven met liedjes

Taalontwikkeling:
- Uitbreiding woordenschat
Wereldoriëntatie
Sociaal-emotioneel:
- ontwikkeling van de zelfstandigheid: leert ervaren wat hij/zij al
kan en wil graag dingen zelf doen en
- Werkhouding en concentratie: kan een bekende opdracht die
duidelijk is zelfstandig uitvoeren én
- Sociaal gedrag: kan anderen al een beetje helpen en vindt dat ook
fijn om te doen (positief zelfbeeld).
Taalontwikkeling:
- Woordenschatuitbreiding
Rekenontwikkeling
- Construeren: groeperen van voorwerpen op kenmerken (kleur,
vorm)
Taalontwikkeling:
- mondelinge taalvaardigheid/woordenschat en woordgebruik
Sociaal-emotioneel:
- zelfbeeld-ontwikkeling van de identiteit/benoemt zichzelf als ‘ik’,
gebruikt en begrijpt het woord ‘wij’ en kent enkele namen, krijgt
controle over zichzelf
Rekenontwikkeling: oriëntatie op tijd
Muzikale ontwikkeling
Taalontwikkeling:
- mondelinge taalvaardigheid/woordenschat en woordgebruik
- Doet ervaring op met rijm
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
- Sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid
- Staat open voor nieuwe situaties en opdrachten
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Opbrengstgericht werken
Samen zoeken naar oplossingen
Voorbeeld:
- Er zijn wel nog lege plekken aan de hoge tafel om te knutselen, maar
er is geen plek meer om te zitten. Wat nu?

Sociaal-emotioneel: werkhouding en concentratie:
- Probeert zelf problemen op te lossen

Kinderen elkaar laten helpen

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
- Sociaal gedrag: zorgt voor andere kinderen
Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid, zoals: toont
belangstelling en sympathie voor andere kinderen en accepteert
dat een ander kind aandacht en een cadeautje krijgt
- Kan al een beetje met andere kinderen iets delen, in dit geval het
uitdelen van de traktatie
- Draagt zijn/haar steentje bij aan een feestelijke, gezellige sfeer
Rekenontwikkeling:
- Omgaan met hoeveelheden: ontdekken dat getalsymbolen,
tellen, telwoorden en hoeveelheden iets met elkaar te maken
hebben
- Erbij of eraf halen van een voorwerp (kaarsje)
- Omgaan met de telrij: noemen van namen van telwoorden en
opzeggen van de telrij
Taalontwikkeling:
- Mondelinge taalvaardigheid: vloeibaar en verstaanbaar vertellen.
- Luisteren: luistert naar een ander
- Gesprekje voeren
Muzikale ontwikkeling
Stimuleren ouderbetrokkenheid
Wereldoriëntatie: het weer
Taalontwikkeling:
- mondelinge taalvaardigheid/woordenschat en woordgebruik
Ontwikkeling grote motoriek
- fietsen, klimmen, evenwicht (boomstam), ballen

Vieren van verjaardagen
- Insteek: rituelen afstemmen op de wensen van de jarige (goed
observeren)
- Vlaggen worden opgehangen zodat de kinderen attent worden
gemaakt op de jarige. Wie is er jarig?
- Bij de dagritmekaarten hangt een kaart met jarig jongen/meisje
- De taart heeft 5 uitsparingen voor kaarsjes: hoeveel hebben we
nodig? Te veel/weinig.
- Kaarsjes en vingers tellen/cijfer 3 of 4
- Gesprekje over cadeautjes die het kind gekregen heeft; wanneer de
andere kinderen jarig zijn
- Verjaardagliedjes zingen
- Ouder stimuleren om dagdeel mee te draaien

Naar buiten gaan en buiten spelen
Kleding
- Wel/geen jas
- Warme jas/zomerjas
- Schoenen/sandalen/laarzen/gympen
- Muts/handschoenen/wanten/sjaal
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Opbrengstgericht werken
Naar buiten gaan en buiten spelen
Het weer
- Droog-nat
- Regen-wolken-zon-sneeuw-wind
- Warm-koud
Buitenspeelgoed
- Buitenspeelgoed alleen uit de berging halen als er voldoende tijd is
om lang te spelen

Afsluiting met ouders:
- D.m.v. een speelse activiteit ook niet-Nederlandstalige ouders laten
weten wat de essentie van het thema/dagdeel is.
- Gezamenlijke activiteit: aan de activiteit kunnen de kinderen, ouders,
verzorgers, broertjes, zusjes en pm’s deelnemen.
Voorbeelden: eieren zoeken die de kinderen vooraf verstopt hebben;
samen dansen op een themalied; bij een verjaardag de
ouder/broertjes/zusjes cadeautjes laten verstoppen in de speelzaal,
terwijl de kinderen met pm’s in de wc-ruimte wachten en aftellen.
- Contact met elkaar maken om afscheid te nemen

Rekenontwikkeling:
- tijd: weinig tijd -> rennen, klimmen
veel tijd -> grootmotorisch materiaal
Er mag op één plek gefietst worden:
Rekenontwikkeling/meetkunde/oriënteren en lokaliseren
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
- Sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid, zoals:
accepteert dat het niet alles even goed kan
- Ontwikkeling van de zelfstandigheid, zoals: leert ervaren wat
hij/zij al kan; kan aangeven waar hij/zij hulp nodig heeft
Stimuleren van ouderbetrokkenheid en -participatie
Rekenkundige ontwikkeling:
- tijd/betekenisvolle alledaagse situaties waarin taal en begrippen
voorkomen die te maken hebben met tijdsbeleving en tijdsbesef
Sociaal-emotioneel:
- ontwikkeling zelfstandigheid/voelt zich op zijn/haar gemak in de
eigen groep, wil graag dingen zelf doen, leert ervaren wat hij/zij al
kan
- Ontwikkeling van sociale vaardigheid/ kan anderen al een beetje
helpen en vindt dat ook fijn om te doen en staat open voor
nieuwe situaties en opdrachten
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Opbrengstgericht werken
Toelichting bij het registratie/observatieformulier.
Variant 1 van het registratie/observatie formulier:
De observatieformulieren zijn naar ontwikkelingsgebied onderverdeeld (zie de koptekst).
 Kopieer ze vooraf; dan heb je altijd een basisformulier voor volgende observaties, als dit
formulier voor je werkt.
Scoring:
++ = beheerst het (hoogste niveau)
- = heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet. Bij een – score precies beschrijven welke
vaardigheid/kennis ontbreekt. Bijv.: Doel= tellen tot 5, bij een min staat dan: Jantje telt tot 2.
Jantje gaat naar niveau 3, daar staat uitgebreider beschreven wat je verder gaat aanbieden aan
Jantje. Mocht het in niveaugroep 3 nog niet lukken, dan wordt er een handelingsplan geschreven.
- / += nog niet duidelijk zichtbaar
Groepsorganisatie
 Wees heel specifiek in wat je precies wilt observeren/registreren en
 Stem met elkaar van tevoren af, wanneer wie wat gaat doen. (Wie activiteit/observatie, wie
dan de rest van de groep neemt, welke kinderen je meeneemt in de activiteit, op welk moment
in het dagdeel).
 Alle kinderen komen (bij de observatie) een keer aan de beurt.
 Bied de kinderen die uit de pas lopen qua ontwikkeling later in de week nog eens op hun niveau
een activiteit aan waarin hetzelfde doel centraal staat.
 (Dan opnieuw registreren).
 In sommige gevallen is het goed om een activiteit in heterogene (alle niveaus door elkaar)
groepen aan te bieden, zodat de sterke de zwakkere kunnen stimuleren. Dit is bijvoorbeeld
handig wanneer je woordenschat als doel hebt.
Overzicht alle SLO doelen
 Is een SLO doel behandeld dan dit invullen op de inventarisatielijst met alle doelen.
(Zodat je weet wat je hebt gedaan en wat nog open staat om aan te bieden.)


Bekijk de indeling van de niveaugroepen regelmatig (ongeveer om de 2 maanden) en stel die
bij, naar gelang de kinderen zich ontwikkelen. (Kinderen die veel of alles ++ scoren, kunnen
een niveaugroep omhoog bijvoorbeeld).

Variant 2 van het registratie/observatieformulier:
 Verschil met variant 1 is dat er in niveaugroep 1 in twee leeftijdscategorieën wordt gewerkt.
De niveaus hebben ieder een eigen kleur; op die manier maak je inzichtelijk of een kind zich
onder of boven het leeftijdsniveau ontwikkelt. Een ander verschil is dat er twee
observatiemomenten staan op een formulier. Het werken met deze variant is handig in
combinatie met de CED-ontwikkellijnen, de KIJK-of HCO-tussendoelen.
Dat je nu (1 en straks) 2 of meer activiteiten per week aanbiedt aan de hand van een gekozen SLO doel
wil niet zeggen dat je voor de rest van het dagdeel geen VVE aanbiedt. Dat gebeurt in alle hoeken, bij
begeleid spel en ook in de routines. Ook daar bied je voortdurend beredeneerd spelaanbod aan. De
themaplanning helpt om dat (doel)bewust te doen.
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Opbrengstgericht werken
Taalontwikkeling
+ = op niveau
++ = beheerst het (hoogste niveau)
- = heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet.
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Bij ++ beschrijven wat je ziet.
- / += nog niet duidelijk zichtbaar

Namen/niveaus

Leeftijd

Score

Thema:
Subdoel:
Bevindingen:

Niveau 1 (hoog)

Niveau 2 (laag)

Niveau 3 (stimuleren)
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Week:

Opbrengstgericht werken
Rekenontwikkeling
+ = op niveau
++ = beheerst het (hoogste niveau)
- = heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet.
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Bij ++ beschrijven wat je ziet.
- / += nog niet duidelijk zichtbaar

Namen/niveaus

Leeftijd

Score

Thema:
Subdoel:
Bevindingen:

Niveau 1 (hoog)

Niveau 2 (laag)

Niveau 3 (stimuleren)
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Week:

Opbrengstgericht werken
Sociaal-emotionele ontwikkeling
+ = op niveau
++ = beheerst het (hoogste niveau)
- = heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet.
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Bij ++ beschrijven wat je ziet.
- / += nog niet duidelijk zichtbaar

Namen/niveaus

Leeftijd

Score

Thema:
Subdoel:
Bevindingen:

Niveau 1 (hoog)

Niveau 2 (laag)

Niveau 3 (stimuleren)
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Datum:

Opbrengstgericht werken
Motorische ontwikkeling
+ = op niveau
++ = beheerst het (hoogste niveau)
- = heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet.
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Bij ++ beschrijven wat je ziet.
- / += nog niet duidelijk zichtbaar

Namen/niveaus

Leeftijd

score

Thema:
Subdoel:
Bevindingen:

Niveau 1 (hoog)

Niveau 2 (laag)

Niveau 3 (stimuleren)
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Week:

Opbrengstgericht werken
Taalontwikkeling
++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Namen/
niveaus
Niveau 1
(eind
peuters)

Leeftijd
Geb.
datum

3.5
4.0

Thema:
Subdoel:
Doel :

1ste

Niveau 1
(midden
peuters)

Geb.
datum

2.83.5

Datum:

2de

Doel :

1ste

2de
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Opbrengstgericht werken
++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Niveau 2
(begin
peuters)

Geb.
datum

2.0
2.8

Doel :

1ste

2de

Niveau 3
(stimuleren)
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Rekenontwikkeling
++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Namen/
niveaus
Niveau 1
(eind
peuters)

Leeftijd
Geb.
datum

3.5
4.0

Thema:
Subdoel:
Doel :

1ste

Niveau 1
(midden
peuters)

Geb.
datum

2.83.5

Datum:

2de

Doel :

1ste

2de
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++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Niveau 2
(begin
peuters)

Geb.
datum

2.83.5

1ste

Geb.
datum

2.0
2.8

Doel :

2de

1ste

2de
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++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Niveau 3
(stimuleren)
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Sociaal-emotionele ontwikkeling
++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Namen/
niveaus
Niveau 1
(eind
peuters)

Leeftijd
Geb.
datum

3.5
4.0

Thema:
Subdoel:
Doel :

1ste

Niveau 1
(midden
peuters)

Geb.
datum

2.83.5

Datum:

2de

Doel :

1ste

2de
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++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Niveau 2
(begin
peuters)

Geb.
datum

2.0
2.8

Doel :

1ste

2de

Niveau 3
(stimuleren)
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Motorische ontwikkeling
++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Namen/
niveaus
Niveau 1
(eind
peuters)

Leeftijd
Geb.
datum

3.5
4.0

Thema:
Subdoel:
Doel :

1ste

Niveau 1
(midden
peuters)

Geb.
datum

2.83.5

Datum:

2de

Doel :

1ste

2de
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++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Niveau 2
(begin
peuters)

Geb.
datum

2.83.5

1ste

Geb.
datum

2.0
2.8

Doel :

2de

1ste

2de
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++ = beheerst het (hoogste niveau)
+
= op niveau
- / + = nog niet duidelijk zichtbaar
= heeft de ervaring opgedaan, beheerst het nog niet
Bij – score precies beschrijven welke vaardigheid/kennis ontbreekt. Invullen bij niveau 3 hoe je het kind kunt stimuleren
Bij ++ beschrijven wat je ziet. Invullen bij niveau 3 hoe (met welk materiaal) je het kind uitdaging kunt bieden

Niveau 3
(stimuleren)
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Opbrengstgericht werken
Overzicht observatiemomenten en oudergesprekken
Naam kind

Geboortedatum

Mentor

1ste observatie
(na 3 maanden)

Datum
oudergesprek

2de observatie
(2,9 m)
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Datum
oudergesprek

3de observatie
(3,9 m)

Datum
oudergesprek

Opbrengstgericht werken
Intake/observatieformulier
Kindgegevens
(ruimte voor foto)

Voornaam:

………………………………………………………….

Achternaam:

………………………………………………………….

Straat:

………………………………………………………….

Woonplaats:

………………………………………………………….

Telefoon:

………………………………………………………….

Geslacht:

………………………………………………………….

Gezinssituatie:

Geboortedatum:

………………………………………………………….

Woont bij:………………………………...

Geboorteplaats:

……………………………………………………………

Broer(s):…………………….……………..

Geboorteland:

……………………………………………………………

…………………………………….…………..

Nationaliteit:

……………………………………………………………

Zus(sen):……………………….………….

Thuistaal:

……………………………………………………………

…………………………………….….……….

Opvoeding tweetalig  ja  nee  n.v.t.
Medische bijzonderheden

vaak ziek


vaak hangerig/lusteloos/niet fit



slechtziend/slechthorend



allergieën



medicatie



logopedie*

Plaatsingsgegevens
Datum plaatsing:
.....................................................................
Aantal dagdelen per week :
.....................................................................
VVE:
- aantal dagdelen per week
.....................................................................


fysiotherapie*

ziekenhuisopnames*

anders*, te weten:
............................................................................................
* Hoe vaak en hoe lang heeft deskundige het kind
meegemaakt?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

- gevolgd programma
....................................................................
Vertrekgegevens
Datum vertrek:…………………………………………
reden: ………………………………………………………
 overgang naar de basisschool
naam school ………………………………………...
......................................................................
 verhuizing
 anders, .....................................................
VVE:
- Hoe lang gevolgd?
..............................................(jaar/maanden)
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Opbrengstgericht werken
Gesprek met ouders/verzorgers

Eindgesprek

Datum gesprek .....................................................

Datum gesprek ....................................................

Bij gesprek aanwezig ............................................

Bij gesprek aanwezig………………………………….………

Algemene opmerkingen
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Opbrengstgericht werken
notatiewijze:

  aspect is nog niet in ontwikkeling / nee
  aspect begint zich te ontwikkelen / in geringe mate
  aspect is nog in ontwikkeling / in redelijke mate
  aspect is volledig of bijna volledig ontwikkeld/ in hoge mate
NB. Vermeld bij 'Opmerkingen' ook wat bij u goed heeft gewerkt.

Observaties:

Datum van observatie:

1e

2e

Eind

3mnd na
binnenkomst

2jr en 9 mnd

3jr en 9mnd
(peuterestafette)

Leeftijd van het kind (in jaren en maanden):

Redzaamheid
Kan zich zelfstandig aan-/uitkleden (bijv.
jas)

   

ja / nee

Kan zichzelf redden met eten en drinken

   

ja / nee

Kan zelfstandig speelgoed opruimen

   

ja / nee

Is (overdag) zindelijk
Gaat zelfstandig naar de wc

 
 

ja / nee
ja / nee

 
 

Opmerkingen
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Observaties:

1e

2e

Eind

Sociaal-emotioneel
Sociaal gedrag
a) omgang met kinderen

   

 

   

 

3. Wordt door andere kinderen gevraagd om
   
mee te spelen

 

1. Heeft contact met andere kinderen
2. Zoekt uit zichzelf contact

b) omgang met pedagogisch
medewerkers

   

 

   

 

6. Reageert goed op aanwijzingen

   

 

7. Gaat gemakkelijk om met alle
pedagogisch medewerkers

   

 

8. Voelt zich (in de eigen groep) op zijn/haar
   
gemak

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

14. Lost zelf probleemsituaties op

   

 

15. Vraagt om hulp wanneer dat nodig is

   

 

4. Zoekt zelf contact met pedagogisch
medewerker
5. Zoekt lichamelijk contact

Welbevinden

9. Kan goed met eigen emoties omgaan
Zelfstandigheid
10. Neemt initiatief om wat te doen
11. Vertoont zelfstandig gedrag
Weerbaarheid
12. Komt voor zichzelf op
Zelfvertrouwen
13. Heeft vertrouwen in wat hij/zij zelf kan
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Opbrengstgericht werken
Opmerkingen

Observaties:

1e

2e

Eind

Omgaan met veranderingen
16. Kan gemakkelijk wennen in nieuwe
situaties

   

 

17. Neemt gemakkelijk afscheid van de
ouder

   

 

18. Kan omgaan met veranderingen in het
dagritme

   

 

   

 

   

 

Omgaan met regels
19. Kent de
groepsregels
20. Weet zich aan de groepsregels te
houden
Opmerkingen
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Observaties:

1e

2e

Eind

Speel- en werkgedrag
Nieuwsgierigheid
   

 

   

 

   

 

   

 

25. Toont fantasie en creativiteit bij tekenen
   
of bouwen

 

21. Is nieuwsgierig naar het onbekende
22. Wil van alles ontdekken
Fantasie en creativiteit
23. Gebruikt fantasie bij het spel
24. Heeft verrassende oplossingen

Concentratie
   

 

27. Probeert iets helemaal af te maken

   

 

28. Kan actief naar een verhaaltje of uitleg
luisteren

   

 

   

 

30. Kan goed samen spelen

   

 

31. Doet actief mee bij groepsactiviteiten

   

 

   

 

33. Speelt afwisselend en veelzijdig

   

 

34. Laat ontwikkeling in zijn/haar spel zien

   

 

   

 

   

 

26. Kan enige tijd met iets bezig blijven

Samenspel
29. Kan goed alleen spelen

Speelkwaliteit
32. Komt makkelijk tot spel

Spel
Is bezig met:
35. alsof spel (rollenspel)
36. constructiespel
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Opbrengstgericht werken
37. taal-/denkspel

   

 

38. zingen/muziek maken

   

 

39. knutselen

   

 

40. Het favoriete speelgoed is:

_______

_______

_______

1e

2e

Eind

Opmerkingen

Observaties:

Taalontwikkeling
Taalbegrip
41. Begrijpt wat er gezegd wordt

   

a. Begrijpt enkele dagelijks gebruikte
woorden en zinnen

 

b. Begrijpt kleine spelopdrachten

 

c. Begrijpt enkelvoudige opdrachten
('Ga zitten')

 

d. Begrijpt meervoudige opdrachten
('Doe je jas uit en ga zitten')

 

e. Begrijpt complexere zinnen en zaken
buiten het hier-en-nu

 

 

Taalgebruik
42. Kan iets duidelijk verwoorden
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Opbrengstgericht werken
a. Zegt enkele geluidswoordjes met begrip
(toetoe voor auto)

 
 

b. Zegt drie woorden
c. Zingt delen van bekende liedjes mee

 

d. Zegt zinnen van twee woorden

 

e. Gebruikt hele werkwoorden

 

f. Praat ook over zaken buiten het hieren-nu

 

g. Zegt zinnen van drie of meer woorden

 

h. Gebruikt werkwoordvervoegingen
(verleden tijd, voltooid deelwoord)

 

i. Noemt zichzelf 'ik' of 'mij'

 

j. Gebruikt functiewoorden
(en, als..)

 
   

43. Is goed te verstaan
a. Zegt enkele verstaanbare woorden

 

b. Is verstaanbaar voor vaste medewerkers
(laat nog regelmatig medeklinkers weg:
zegt bijvoorbeeld 'tefoon' i.p.v. telefoon of
'tein' i.p.v. trein)

 

c. Is meer dan de helft van de tijd goed
verstaanbaar
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Observaties:

1e

2e

Eind

Durven spreken
   

44. Praat vrijuit
a. Geeft antwoord op vragen

 

b. Vertelt spontaan iets over gebeurtenissen
thuis/speelzaal

 

c. Stelt vragen (naar wat, wie, waar en hoe)
(bijvoorbeeld 'wat is dat?')

 

 

   

 

46. Heeft interesse in (voor)leesactiviteiten

   

 

a. Reageert spontaan op (voorgelezen)
verhaal

   

b. Wil opnieuw voorgelezen worden

   

45. Durft tegen anderen te spreken

c. Kan voorwerpen/figuren in een boek
aanwijzen

 
 

d. Luistert aandachtig naar het verhaal

 

e. Pakt zelf boekjes
Opmerkingen

Observaties:

1e

2e

Eind

Motoriek
Plezier in bewegen
47. Heeft plezier in bewegen
48. Doet mee in bewegingen en muziek
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Grove motoriek
49. Beweegt behendig, soepel en
gecoördineerd (bij rennen, springen en
klauteren)

   

 

   

 

51. Kan met klein materiaal omgaan
   
(zoals kralen, mozaïek, constructiemateriaal)

 

Fijne motoriek
50. Beweegt soepel en gecoördineerd
(bij tekenen, kleuren, knippen en plakken)

Opmerkingen
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Stimuleringsplan
Wanneer maak je een stimuleringsplan?
De kinderen die een VVE indicatie hebben, gaan 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Dit
betekent per definitie al dat er sprake is van een (taal)ontwikkelingsachterstand. Ze krijgen extra tijd op
de PSZ, om met name hun taal en sociaal-emotionele ontwikkeling extra te stimuleren. Op VVE speelzalen
wordt gewerkt met een, daarvoor speciaal ontwikkelde, VVE methode. In de meeste gevallen gaan
kinderen, na een poosje, veel beter spreken en meedoen met de activiteiten op de speelzaal. Soms
leveren die extra VVE inspanningen toch nog niet voldoende op. Dan moet er iets extra’s op individueel
niveau gebeuren. Daar schrijf je dan een stimuleringsplan voor. Denk eraan dat je altijd de ouders inlicht
en het plan met hen bespreekt. Het is aan de PM het kind goed te observeren en objectief het gedrag te
beschrijven. Het is echter niét aan de PM een diagnose te stellen, dat moet altijd worden overgelaten aan
een specialist.
Het is ook mogelijk dat je een kind in de groep hebt dat opvalt omdat de activiteiten onder zijn/haar
niveau zijn. Alles gaat te makkelijk. Ook voor deze kinderen zou je er toe kunnen overgaan een
stimuleringsplan te schrijven. Je kunt aangeven welk gedrag je opvalt en jezelf houvast geven in wat je in
zo’n geval kan gaan doen. Hoe kan je meer uitdaging bieden, welke extra activiteiten bied je aan? Ook
hierbij geldt: informeer en betrek altijd de ouders.
Het is absoluut niet de bedoeling voor alle kinderen een stimuleringsplan te schrijven. Wanneer een kind
zich over het geheel genomen goed ontwikkelt, is het meestal zo dat, door het meedoen aan de dagelijkse
activiteiten op de PSZ, de eventuele achterstand vanzelf wordt ingelopen. M.a.w. hoe beter je dagelijkse
programma is samengesteld en wordt uitgevoerd, hoe beter kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Hoe maak je een stimuleringsplan?
1. Je beschrijft wat je ziet rondom het gedrag waar je je zorgen over maakt (Objectief: wat
zie je. Niet: wat vind of vermoed je.)
2. Je maakt een afspraak met ouders en bespreekt wat je wil doen en hoe zij thuis kunnen
helpen.
3. Je maakt een plan aan de hand van steun- en risicofactoren. Een idee is om de ouders hun
eigen steun- en risicofactoren in te laten vullen.
4. Ouders lezen het plan en je maakt een afspraak om na 6 a 7 weken tussentijds met elkaar
te evalueren.
5. Je bepaalt bij de tussenevaluatie of je met dit plan doorgaat, dat het moet worden
bijgesteld of misschien zelfs al kan worden afgerond.
6. Na de - bij aanvang - afgesproken periode volgt de eindevaluatie met ouders, je bepaalt
samen hoe verder: moet er een specialist worden geraadpleegd of kan het plan worden
afgesloten.
7. Wanneer je denkt dat het kind een grote ontwikkeling doormaakt, mede door extra
individuele aandacht, kan je natuurlijk ook besluiten verder te gaan met het
stimuleringsplan.
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Langetermijndoelen: wat wil je over paar maanden bereikt hebben?
Kortetermijndoelen: wat ga je elke week doen om de langetermijndoelen te bereiken?
Voorbeeld steunfactoren: Kind houdt erg van voorlezen, kan goed stilzitten, kind is altijd aanwezig op
de PSZ.
Voorbeeld risicofactoren: Korte concentratieboog, is vaak verkouden, vaak afwezig van de PSZ.

Wat is belangrijk bij het maken van een stimuleringsplan?
1. Toestemming van de ouders.
2. Goed zicht hebben op de ontwikkelingslijnen (bijv. CED-ontwikkellijnen) van jonge kinderen.
3. Houd rekening met het feit dat de ontwikkellijnen een gemiddelde weergeven van de
ontwikkeling van kinderen. Hoe de algehele ontwikkeling verloopt is per kind anders.
4. Het is áltijd verstandig een collega of je coach te raadplegen en vooral goed te luisteren naar de
ouders, zij kunnen je veel waardevolle informatie geven over hun kind.
5. Als je voor de eerste keer een stimuleringsplan maakt, is de begeleiding van je coach aan te raden!
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Stimuleringsplan
Naam kind

Groep

Geboortedatum

Mentor

Mentor

Periode
BESCHRIJVING VAN HET GEDRAG
Beschrijving van het gedrag waarover ik mij zorgen maak:

Steunfactoren

Risicofactoren

Kind
PSZ/KDV
Ouders
DOELEN
Wat willen we bereiken? (concreet beschreven en specifiek gericht op het probleemgedrag)
Doel 1. lange termijn
Doelen korte termijn
Doel 2. lange termijn
Doelen korte termijn
Doel 3. lange termijn
Doelen korte termijn
ORGANISATIE
Doel 1. aanpak
Door wie
Materiaal
Wanneer
Evaluatie op
Doel 2. aanpak
Door wie
Materiaal
Wanneer
Evaluatie op
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Doel 3. aanpak

.

Door wie
Materiaal
Wanneer
Evaluatie op
Gezien/besproken met ouder(s) d.d.
(Telefonisch besproken) data:

Handtekening ouders:
Handtekening school:
EVALUATIE

Datum evaluatie:
Deelnemers:

Toelichting:
BEHAALDE DOELEN

Zijn de doel(en) behaald? (beschrijf hier de doelen en geef de resultaten, evalueer ook de aanpak)
Doel 1. lange termijn
Doelen korte termijn
Resultaat
Evaluatie op aanpak
Doel 2. lange termijn
Doelen korte termijn
Resultaat
Evaluatie op aanpak
Etc.

BESLISSING





Nieuw stimuleringsplan
Aanmelden bij externe instantie
Afgesloten
Anders nl:

Toelichting:

AFSPRAKEN
Aandachtspunten en afspraken voor de komende periode. (afspraken voor de komende periode, nieuwe doelen die
worden toegevoegd e.d. en wanneer de volgende evaluatie plaatsvindt)
Nieuw stimuleringsplan of toegevoegde doelen:
Gezien/besproken met ouder(s) d.d. datum
(Telefonisch besproken) data:

Handtekening ouders:
Handtekening KDV/PSZ:
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