Werken
in
een
Werken in een
kleuterwereld
kleuterwereld
Reflecteren op je handelen als kleuterleerkracht
Reflecteren op je handelen als kleuterleerkracht
Deel 2

Deel 2

leren en uitgeven kan écht revolutionair

Bianca Antonissen

©2020, Bianca Antonissen
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is
toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,
www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen,
readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) kan men zich wenden tot Stichting
PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Werken in een

kleuterwereld
Reflecteren op je handelen als kleuterleerkracht

Deel 2

NUR 190
ISBN 978-94-0361-132-7
Eerste druk 2020

Redactie:
Ontwerp en vormgeving:
Illustratie omslag:
Illustraties binnenwerk:
Fotografie binnenwerk:
Uitgever:
Druk:

Marita Weener, www.redactiebureaumaritaweener.nl
Sabrina Wakker, www.wakkerdesign.nl
Freepik
Freepik
Caroline Farret Jentink
Sabine Kokee, www.leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek, www.maakjeeigenonderwijsboek.nl

Bianca Antonissen

leren en uitgeven kan écht revolutionair

INHOUD

Voorwoord

006

Thema 1 Reflecteren op jezelf als leerkracht
1. Waarom zou jij moeten reflecteren op jezelf als leerkracht?
2. Reflecteren, hoe doe je dat?
3. Ja, maar…
4. Waar begin ik?
5. Van grote sprong naar kleine stap

008
009
013
017
021
023

Thema 2 De start van het schooljaar
1. Lokaal inrichten
2. Tips voor hoeken aan het begin van het schooljaar
3. Een standaardrecept voor een hoek bestaat niet
4. Hoe kun je SPEL opnemen in je beredeneerde aanbod?
5. Show, don’t tell – Laat ontdekken, leg niet uit
6. De kunst van het afwachten
7. Communicatie met ouders

026
027
031
033
035
037
039
041

Thema 3 Werken met thema’s
1. Thema’s voorbereiden in je eigen tijd?
2. Hoe werk je een goed thema uit?
3. Abstract thema, toch spelen
4. Betrek kinderen bij het thema
5. Wat doe je tijdens een themaloze week?

044
045
049
053
057
061

Thema 4 Taal en rekenen
1. Rekenonderwijs aan kleuters
2. Rekenactiviteiten in de kring
3. Vijf tips voor een uitnodigende rekenhoek
4. Spelen met letters
5. Kleuters en letters/cijfers schrijven

064
065
067
071
075
077

Thema 5 Buitenspelen
1. Het belang van vies worden
2. De zandbak moet blijven
3. Buitenlesdag
4. De moestuin voor slimme kleuters

082
083
085
089
093

Thema 6 Jij als kleuterleerkracht
1. Waarom moet er op de opleiding specifieke aandacht voor het jonge kind zijn?
2. Zou jij een kind in jouw klas willen zijn?
3. Werkdruk
4. Nee zeggen
5. Vier dingen waar je als leerkracht mee mag stoppen
6. To-dolijst: zorgen dat je alles gedaan krijgt
7. Hoe rond je je schooljaar goed af?

096
097
099
101
103
107
109
113

Over de auteur

4

Werken in een kleuterwereld | Deel 2

115

5

VOORWOORD

Wat fijn dat jij gaat beginnen aan Werken in een kleuterwereld deel 2! In 2018 schreef ik mijn
allereerste boek voor kleuterleerkrachten, dat ik als titel Werken in een kleuterwereld meegaf.
Dat boek ontstond doordat ik merkte dat ik op de teksten die ik elke week via mijn nieuwsbrief
de wereld in stuurde altijd veel reacties kreeg, maar dat ze daarna eigenlijk ‘weg’ waren. Ze
stonden niet op mijn website, waren nergens terug te lezen. En als jij aan het einde van het
schooljaar lid werd van de nieuwsbrief, had je al heel veel mails gemist die wellicht voor jou
ook interessant waren geweest.
Al die teksten heb ik destijds gebundeld tot een boek, bedoeld om kleuterleerkrachten aan het
denken te zetten. Maar ondertussen bleef ik wekelijkse nieuwsbrieven sturen! In 2020 had ik
alweer zoveel teksten verzameld dat het tijd werd voor een tweede boek. En dat ligt nu voor je.

Weet je, als je tijdens het lezen ergens het gevoel krijgt dat je meer zou willen weten en dat je
aan dit boek niet voldoende hebt, dan zit je goed! Maak daar een (mentale) notitie van, maak
gebruik van de leestips bij elk thema om dieper te kunnen graven. Je gaat op zo’n moment namelijk van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Je realiseert je dat je ergens kennis
tekortkomt, dat je meer nodig hebt om met dat onderwerp aan de slag te gaan. Dat vind je zeer
waarschijnlijk niet in dit boek, maar daar is dit boek ook niet voor bedoeld.

Alle links en alle boektitels die ik in dit boek noem, kun je eenvoudig terugvinden op mijn website JufBianca.nl/WieK2. Dat scheelt je heel wat zoekwerk!
Bovendien veranderen links op andere websites soms; op deze manier kun je ze
toch altijd terugvinden.

Heel veel plezier met lezen!
Bianca Antonissen
JufBianca.nl

Er zijn enkele dingen veranderd in dit tweede deel:
• Je vindt de leestips niet meer na elk hoofdstuk, maar in de inleiding van elk thema.
• Aan het begin van het boek heb ik een gedeelte opgenomen over reflecteren. Dit is een
meer algemeen thema, waarin ik informatie geef over hoe je als leerkracht het reflecteren op je handelen in de klas praktisch aan kunt pakken. Dit eerste thema staat dus
een beetje los van de andere thema’s.
Wat hetzelfde is gebleven:
• Bij elk hoofdstuk vind je praktische tips die je meteen in de praktijk kunt toepassen.
• Er komen heel veel verschillende onderwerpen aan bod.
• Je kunt de hoofdstukken kriskras door elkaar lezen. Soms verwijs ik in de tekst naar
een ander hoofdstuk, waar je verder kunt lezen over een onderwerp.
Sinds het eerste deel in 2018 verscheen, heb ik veel reacties gehad op Werken in een kleuterwereld. Wat me heel vaak gezegd werd, is dat het boek zo gemakkelijk las. ‘Alsof juf Bianca
tegen mij praat’, zo werd het omschreven. Dat vond ik heel fijn om te horen.
Wat ik ook te horen kreeg – en dit was wat minder positief – is dat het boek wat weinig de
diepte in ging. Lezers klaagden erover dat ze eigenlijk méér over bepaalde onderwerpen hadden
willen weten. Dat begrijp ik heel goed!
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Reflecteren op jezelf als leerkracht
Ik wil in dit tweede deel van Werken in een kleuterwereld graag dieper ingaan op reflecteren,
het (verder) vormen van je visie op kleuteronderwijs en jouw eigen leerkrachthandelen. Ik
vind het altijd prettig om met mijn nieuwsbrieven, die ik wekelijks verstuur, praktische onderwerpen af te wisselen met wat meer inzichtelijke nadenkonderwerpen.
Dat geldt ook voor mijn vorige twee boeken: Spelen in uitdagende hoeken is praktisch, met
dit boek in de hand heb je een stappenplan om de hoeken in je lokaal uitdagend te maken.
En Werken in een kleuterwereld is juist meer theoretisch. Het laat je nadenken over zaken
die in iedere kleuterklas voorkomen. Tijdens het lezen is het de bedoeling dat je denkt: Ja,
waarom doe ik dat eigenlijk zo? Kan het ook anders? Hoe dan?
Ik verstuur wekelijks nieuwsbrieven naar duizenden abonnees. Mag ik je daar iets over vragen?
Hoe vaak heb je een nieuwsbrief, van mij of van wie dan ook, gelezen, of een bericht op social
media of een artikel op mijn website, of een hoofdstuk in een van mijn boeken, waarbij je
dacht: OH JA, DAAR BEN IK HET HELEMAAL MEE EENS! Hoe vaak heb je gedacht: Dat zou
ik helemaal anders willen doen!, of: Ik ben benieuwd hoe dat zou werken in mijn klas, of: Ik
zou het liefst NU in mijn klas aan de slag willen met xyz!?

HOOFDSTUK 1

Thema 1

Thema 1

Waarom zou jij moeten
reflecteren op jezelf als leerkracht?
Als leerkracht ben je veel bezig met reflecteren. Je kijkt continu naar de opbrengsten van de
kinderen, bekijkt hun ontwikkeling en doet van alles om die verder te helpen. Maar hoe vaak
kijk je eigenlijk naar je eigen handelen, naar je eigen ontwikkeling? Van de kinderen kun je misschien feilloos hun onderwijsbehoefte benoemen, maar wat is JOUW behoefte, wat heb jij nodig
om verder te komen? Waarschijnlijk heb je wel ieder schooljaar één of meerdere functioneringsgesprekken. Afhankelijk van de cultuur bij jullie op school kunnen dit heel waardevolle gesprekken zijn, waarin je echt zicht krijgt op je ontwikkeling. Maar toch blijft het heel goed om zélf ook
je eigen handelen eens onder de loep te leggen. Dat heeft enkele voordelen:

Voordeel 1: Je bepaalt je eigen meetlat
Bij een functioneringsgesprek krijg je ongetwijfeld punten die je moet ‘scoren’, of er wordt een
klassenbezoek afgelegd. Maar als je zelf reflecteert, kun je zelf de punten bepalen die je wilt
bekijken. Ik geef je hier verderop enkele voorbeelden, maar het staat je dus vrij om er je geheel
eigen feestje van te maken. Dit zorgt ervoor dat je je eigen meetlat bepaalt, zonder dat je afhankelijk bent van wat anderen belangrijk vinden.

En dan nu de belangrijkste vraag: Hoe vaak heb je ook daadwerkelijk ACTIE ondernomen
nadat je dat dacht?

Voordeel 2: Gebruik het als voorbereiding

Als leerkracht ben je nooit uitgeleerd, je ontdekt elke keer wel iets nieuws. Iets waarvan je
misschien wel DENKT: daar moet ik iets mee! Maar neem je ook de tijd om dat te DOEN?

Word jij zenuwachtig van een klassenbezoek of van gesprekken die over jou gaan? Gebruik de
reflectie als voorbereiding hierop. Jij weet al wat je lastig vindt en waar je juist goed in bent. Zo
kom je beslagen ten ijs, dat kan al heel wat onzekerheid en zenuwen wegnemen. Door te laten
zien dat jij op jezelf kunt reflecteren, laat je ook zien dat je je werk serieus neemt. En daardoor
nemen anderen jou weer serieus!

December is traditiegetrouw de maand waarin we met z’n allen terugkijken op het afgelopen
jaar. Wat ging er goed, wat was fijn en wat juist niet? Er worden overal lijstjes gemaakt met
hoogtepunten. Als leerkracht nam ik aan het einde van het SCHOOLjaar ook altijd tijd om
terug te blikken. Dat zijn twee momenten in het jaar waarop je kritisch kunt kijken naar je
eigen leerkrachthandelen, maar waarop je ook kunt zien dat je eigenlijk al best veel gedaan
en bereikt hebt. Waarom je zou moeten reflecteren, en hoe je dat kunt doen, vertel ik je graag
in de komende hoofdstukken.

In de ideale situatie lees je eerst de hoofdstukken van dit eerste thema, voor
je aan de andere thema’s begint. Dan weet je nog beter hoe je dat wat je gelezen
hebt om kunt zetten naar praktische stappen in je klas, om je een nóg betere leerkracht te maken.
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Voordeel 3: Waar wil je naartoe?
Van de kinderen weet je waarschijnlijk precies waar je ze ongeveer ‘wilt hebben’ voordat je ze
‘aflevert’ aan de volgende leerkracht. Het gaat hierbij verder dan de cognitieve vaardigheden, je
wilt ook dat ze leren samenwerken, dat ze weten wat leren is, dat ze zich kunnen presenteren,
dat ze zich veilig voelen, enzovoort. Daar werk je continu aan en daar reflecteer je ook op. Met
dat einddoel in gedachten kun je onderweg precies bepalen waar je staat en wat je nog moet
doen om verder te komen.
Maar dit geldt natuurlijk ook voor je eigen ontwikkeling! Bij alles wat je de kinderen bij wilt brengen, heb jij speciale leerkrachtvaardigheden nodig die je misschien nog beter wilt ontwikkelen.
Als je niet weet waar je heen wilt, kun je ook niet bepalen hoe ver je al bent en welke stappen
je nog moet zetten. Gebruik je reflectiemomenten om te bepalen waar je nu staat en of je nog
op de juiste weg bent.

Waarom zou jij moeten reflecteren op jezelf als leerkracht?

9

Zoals ik in de inleiding al beschreef, zijn er voor een leerkracht twee mooie momenten om te
reflecteren: in december en in juli. In december is het jaar bijna voorbij en kun je als leerkracht
terugkijken op de afgelopen weken: de start van het schooljaar, de eerste belangrijke weken in
de groepsvorming, de kennismaking met de kinderen. Je kijkt daarbij ook vooruit naar de eerste
twee kwartalen van het nieuwe jaar: januari-maart en april-juni. In juli is het dan weer tijd om
terug te blikken op het schooljaar én vooruit te kijken naar een nieuw schooljaar.
Natuurlijk kun je ook hier zelf bepalen welke periode je neemt. Misschien wil jij wel van vakantie
tot vakantie kijken, of wil je na elk thema of seizoen een reflectie doen. Maak de periode niet te
lang: als je nu bedenkt dat je over zes maanden ergens wilt zijn, deel dat dan altijd op in kleinere
stappen. Waar wil je over drie maanden zijn? En waar moet je dan over een maand zijn, om
zeker te weten dat je dat einddoel gaat bereiken?

Ik hoop dat je hier ook de vergelijking ziet met ‘die ene extra taak’ of ‘dat leuke schoolfeest’ dat
iemand op je bordje probeert te schuiven. Je zou als team hier goed over moeten kunnen praten
en niet ‘zomaar’ alles aan moeten pakken onder het mom ‘dit is leuk!’.
Ja, de reis moet leuk zijn. Maar als die reis niet uiteindelijk bij het juiste eindpunt aankomt, is
de tocht voor niets geweest.

•
•
•

Is er bij jou op school ruimte en aandacht voor reflecteren binnen het team?
Neem jij de tijd om te reflecteren op je leerkrachthandelen?
Zie jij het belang van reflecteren in?

Vind je het nog lastig om voor je te zien hoe dit in de praktijk werkt? Snap ik! Straks geef ik je
voorbeelden, waardoor dat hopelijk duidelijk wordt.
Het past binnen een professionele organisatie om reflectiemomenten in te lassen, bijvoorbeeld
tijdens een vergadering. Je hoeft dan niet en plein public te vertellen wat jij vindt van jouw
ontwikkeling, maar iedereen zou op dat moment voor zichzelf (enkele van) de vragen uit het
volgende hoofdstuk 2 kunnen beantwoorden. Als team bespreek je ongetwijfeld wel eens wat
de doelen van de school zijn en of dat nog bij de visie aansluit. Maak er een gewoonte van om
dit ook met je leerkrachthandelen te doen! Zet het op de agenda en DOE het ook.

Ja, maar, werkdruk
Een klein stukje over werkdruk, want ik kan me voorstellen dat je denkt: moet ik dat er óók nog
bij doen? Als je elke dag ‘heel druk’ bent met je werk, is het JUIST goed om regelmatig even uit
te zoomen. Je vraagt je dan telkens af of je nog wel op het goede pad loopt.
Stel je voor dat je met je collega’s een boswandeling maakt. Iedereen is heel druk met lopen, er
worden veel stappen gezet. Maar als niemand op de kaart kijkt, weet niemand a) of het eindpunt
wel bereikt wordt en b) of de huidige route wel de beste is. Veel stappen zetten op een verhard
pad is eenvoudiger dan evenveel stappen tussen het struikgewas. Dus juist als er veel werkdruk
is bij jullie op school, is het goed om zeker twee keer per jaar de reflectievragen uit hoofdstuk 2
te beantwoorden.
Hierboven vergelijk ik het onderwijs met een boswandeling. Je hebt een missie, dat is de
bestemming die je probeert te bereiken. Je hebt een visie, een idee over hoe je daar het beste
kunt komen. Maar als iedereen, met die missie en visie in gedachten, vervolgens ‘zomaar wat
stappen zet’, zonder te weten in welke richting, dan verloopt die reis niet vlekkeloos. Het is
belangrijk om regelmatig even op de kaart te kijken of nog steeds de juiste route gevolgd wordt.
En als die ene collega dan zegt: ‘Kijk, hier is een leuk paadje!’ zou je met z’n allen moeten
bepalen of jullie die afslag gaan nemen, of het jullie nog steeds bij de eindbestemming brengt.
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Thema 1

Wanneer reflecteer je?

Thema 4

Taal en rekenen

Boeken:
Liefde voor letters en lezen (Hetty van den Berg, Irma Land en Iris Meijsing). Tips voor
beginnende geletterdheid in hoeken en tijdens spel.
Spelen in uitdagende hoeken (Bianca Antonissen). Hoe kun je beginnende geletterdheid
terug laten komen in alle hoeken?
Internet:
https://kleutergewijs.wordpress.com/2017/08/23/verrassende-en-confronterende-voorleestipsvoor-de-kleuterklas/
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/K-een-goede-rekenstart-voorkleuters.pdf
Jongekind.SLO.nl
JufBianca: Voorleeskaarten
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Rekenonderwijs aan kleuters
Waar loop jij tegenaan met betrekking tot rekenonderwijs aan kleuters? Dit was een vraag in
een enquête die ik ooit hield onder kleuterleerkrachten. Het meest gegeven antwoord daarin
was ‘omgaan met niveauverschillen’. Dat kan ik me wel voorstellen; ik zeg zelf altijd dat je in
een kleuterklas eigenlijk altijd een combinatiegroep draait, zelfs in een homogene groep, met
niet 3 niveaus, maar wel 28!

Losse lesjes
Ook werd in de reacties genoemd dat methodes niet altijd aansluiten bij de kleuters. Soms omdat
de activiteiten niet passend zijn, maar ook omdat er soms met een thema gewerkt wordt. Daardoor loop je het risico dat je rekenactiviteit een eilandje wordt binnen je thema. Het gevaar is
dat het rekenen een los lesje blijft, waardoor de inhoud bij de kinderen niet beklijft. Zie het
als bloemzaden die je strooit op een betonnen vloer: de zaden kunnen nergens ontkiemen en
wortelen. In een voorbereide bodem met voldoende voedingsstoffen komen de zaden wel tot
bloei.

Juist omdat niveaus in de klas zo verschillen en de methodelessen geen ‘losse
lesjes’ mogen worden, is het belangrijk de rekendoelen terug te laten komen in
de hoeken. Zo kunnen de kinderen tijdens het spelen de doelen nogmaals verwerken en blijft de stof beter hangen. Dit vraagt in het begin misschien wat oefening,
maar het levert meer resultaat op dan het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten
die geen samenhang hebben!

Meetkunde
Verder werd er in de enquête nog genoemd dat sommige leerkrachten vonden dat ze erg veel
bezig waren met getallen en tellen en daardoor minder toekwamen aan of minder oog hadden
voor meten en meetkunde. Ik vermoed dat het hierbij dan gaat om geplande activiteiten, want
kleuters zijn hier de hele dag mee bezig. Vouwen, bouwen, kijken of iets past, het valt allemaal
onder meten en meetkunde! Zorg dat je een goed beeld hebt van de doelen die voor de komende
periode gepland staan en kijk steeds hoe je dit kunt vertalen naar spel én instructie.

Weten de kinderen wat ‘meten’ is?
Waarom je zou willen meten? Wat kun je allemaal meten? Met je lijf tegen een meetlat
staan, dat kost twee tellen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat kunnen de
kinderen nog meer spelen?

Rekenonderwijs aan kleuters

65

Thema 4

Op het gebied van taal en rekenen ontstaan soms heftige discussies binnen Kleuterwereld.
Aan de ene kant staan leerkrachten die vinden dat je vooral niet te vroeg moet beginnen met
de schoolse vaardigheden, maar vooral tijd moet besteden aan de voorwaarden. En aan de
andere kant staan leerkrachten die kleuters zo speels mogelijk kennis willen laten maken met
lezen, schrijven en rekenen.
Nu ik dit schrijf, moet ik ineens denken aan een filmpje dat ik ooit liet zien tijdens een
workshop over slimme kleuters. In dat filmpje zien we een baby van 14 maanden – hij kan
nauwelijks lopen – die woordjes leest die zijn moeder hem voorhoudt. Op een kaartje staat
bijvoorbeeld ‘ceiling’, het kind ‘leest’ en wijst vervolgens omhoog, naar het plafond. Knap!
Maar is dit echt knap? Je kunt betwijfelen of het kind wel echt leest; waarschijnlijk heeft hij
het woordbeeld onthouden en weet hij daardoor wat zijn moeder graag wil dat hij doet. Dat
zou nog steeds knap kunnen zijn, bijzonder dat een kind op die leeftijd al zo goed woordbeelden kan onthouden? Ik weet het niet, want ik heb het niet uitgeprobeerd met mijn eigen
kinderen. Want… wat heeft een kind op deze leeftijd, als hij nog niet eens kan praten, eraan
om te kunnen lezen?
Ik denk dat dat bij het aanbieden van taal en rekenen belangrijk is om voor ogen te houden.
Een kleuter HOEFT nog niet te kunnen lezen, schrijven en tafelsommen uitrekenen aan het
einde van groep 2. Belangrijk is het aandacht te besteden aan de voorwaarden die nodig zijn
om dat uiteindelijk te kunnen leren. Aan de andere kant: er zijn ook kinderen die heel erg
geïnteresseerd zijn in letters of cijfers, daar wil je dan aan tegemoetkomen op een manier die
bij kleuters past. In dit thema heb ik hoofdstukken verzameld die gaan over kringactiviteiten
op het gebied van taal en rekenen, over voorlezen en over het alfabetisch principe en… toch
over die letters. Want ik denk dat je de discussie beter kunt voeren als je zelf goed weet wat
je mening is over dit onderwerp. Als je afkeer voelt bij kleuters en letters, waar komt dat vandaan? En als je letters aan wilt bieden, doe je dat dan om de juiste redenen, of… omdat je
denkt dat het moet?

HOOFDSTUK 1

Voorbeeld: een dokterspraktijk, waarbij de dokter je weegt en meet om te kijken of je
goed groeit. Of een timmerwerkplaats, waar het hout de juiste maat moet hebben. Of
een winkel, waar dingen op het juiste gewicht afgemeten moeten worden voor de verkoop. Of een knutselwerkje waar goed bij gemeten moet worden omdat het anders niet
past.

Sommetjes maken
Ook werd aangegeven dat ouders soms thuis al aan de slag gaan met ‘rekenen’, wat in de praktijk
dan betekent dat ze sommetjes gaan maken. Dat is wat kinderen vaak heel interessant vinden:
papa en mama schrijven 1 + 1 = en het kind schrijft 2, zonder dat het kind goed begrijpt wat
dat nou eigenlijk betekent. Voordat jij hier gefrustreerd over raakt: dat is helemaal niet erg! Echt,
zelfs de verkeerde schrijfwijze kan me hierbij nog niet veel schelen. Het gaat om kinderen die
iets interessant vinden, die ergens om vragen en ouders die daarop inspelen. Mochten ze jou
om advies vragen, dan kun je ze altijd nog de juiste schrijfwijze aanbieden. Maar jij als leerkracht
weet dat ‘rekenen’ meer inhoudt dan alleen ‘sommetjes maken’. Kleuters werken elke dag aan
de stevige basis waar het latere rekenonderwijs op gebouwd wordt. Dus laat kleuters vooral ook
veel bouwen, vouwen en bewegen!

Op de site van het SLO kun je inhoudskaarten downloaden waarop per vakgebied staat wat dat vakgebied ongeveer inhoudt.

Rekenen is overal
Wil je de komende tijd eens extra met rekenen aan de slag, dan kan dat in de kring. In het
volgende hoofdstuk geef ik je daar enkele tips voor. Maar rekenen hoeft niet alleen in de kring
te gebeuren. Juist door het inrichten van verschillende hoeken ben je er zeker van dat zoveel
mogelijk kinderen er al spelend mee aan de slag gaan. En, we weten: jonge kinderen leren door
te spelen. Rekenen is overal, dus ook in de kleuterklas. Vormen, kleuren, patronen, reeksen,
herhaling, construeren, enzovoort. Zorg ervoor dat dat in zoveel mogelijk hoeken in je lokaal
terugkomt.
Simpele manieren om rekenen aan de hoeken toe te voegen:
• een meetlint in de bouwhoek
• een weegschaal in de huishoek
• geld in het winkeltje
• mozaïek en tangram in de rekenhoek
• een telboek in de leeshoek
• cijfers van stoepkrijt op het schoolplein.
Rekenen is overal; jij als leerkracht hebt de taak om kinderen te laten zien wat rekenen is en
hun ontwikkeling daarin te begeleiden.
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Bianca Antonissen is in 2002 afgestudeerd als leerkracht en heeft
in de jaren daarna in meerdere groepen lesgegeven. Toch bleek
haar hart al snel bij de kleuters te liggen. Eenmaal voor de klas
kwam ze erachter dat ze meer ideeën had dan ze in de klas kwijt
kon. Daarom begon ze een website: JufBianca.nl. Via die website,
social media en haar nieuwsbrief inspireert ze dagelijks vele
kleuterleerkrachten en andere geïnteresseerden.
Tegenwoordig staat Bianca niet meer voor de klas. Ze schrijft
lesmaterialen voor gebruik in de kleuterklas, geeft workshops aan
kleuterleerkrachten en schrijft prentenboeken. Ook met het schrijven van dit boek heeft ze als
missie: leerkrachten, ouders en opvoeders inspireren om kleuters te laten spelen en de wereld
te laten ontdekken.
Bianca Antonissen
JufBianca.nl
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In Werken in een kleuterwereld bundelt Bianca Antonissen haar nieuwsbrieven tot
een boek. Haar doel? Kleuterleerkrachten aan het denken zetten. En dat is gelukt.
Zo schrijft juf Annelieke over Deel 1:
‘Nu ik het boek uit heb… ben ik dan nu klaar en tevreden? Tevreden met wat ik tot
nu toe heb gedaan, zeker, maar klaar? Nee, echt nog lang niet!’
Want als kleuterleerkracht blijf je reflecteren op je handelen. Je blijft leren en je
ontwikkelen. Daarom schrijft Bianca nog steeds elke week een nieuwsbrief om je
daarbij te inspireren. In deze tweede bundel behandelt ze de volgende thema’s:
• Reflecteren op jezelf als leerkracht
• De start van het schooljaar
• Werken met thema’s
• Taal en rekenen
• Buitenspelen
• Jij als kleuterleerkracht
Het boek start met een meer algemeen thema over reflecteren, met informatie over
hoe je als leerkracht het reflecteren op je handelen in de klas praktisch aan kunt
pakken. Verder vind je in Deel 2:
• Leestips in de inleiding van elk thema.
• Bij elk hoofdstuk praktische tips die je meteen in de praktijk kunt
toepassen.
• Opnieuw heel veel verschillende onderwerpen.
Of je nu net kennisgemaakt hebt met kleuters of al een leven lang kleuterleerkracht
bent, ook in Deel 2 vind je inspiratie, herkenning en érkenning. Want kleuters zijn
bijzonder en verdienen bijzonder onderwijs en een leerkracht die zich daar hard voor
maakt.
Bianca Antonissen, beter bekend als juf Bianca, wil kleuterleerkrachten inspireren het beste uit kinderen te halen, op
een manier die bij kleuters past. Dat doet ze via haar website
jufbianca.nl, in haar Facebookgroep Kleuterwereld en in haar
werk als (educatief) auteur en workshopleider.

leren en uitgeven kan écht revolutionair

