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Over de auteur
De ervaren kleuterleraar Bianca Antonissen inspireert 
vele onderwijskrachten middels haar website, nieuws-
brieven, de Facebookgroep Kleuterwereld en boeken. 
Ze schreef Spelen in uitdagende hoeken en Werken in 
een kleuterwereld (deel 1 en 2), waarvoor haar nieuws-
brieven de basis vormden. 

Inhoud
‘Juf Bianca’ heeft niet alleen hart voor kleuters, maar 
ook voor jóú, als kleuterleraar of betrokken begeleider 
van een kleutergroep. Niet zonder reden ligt hierbij de 
nadruk op jóú: de auteur spreekt de lezer direct aan 
met ‘je’. Hierdoor krijg je het gevoel alsof je met haar in 
gesprek bent tijdens het lezen. 
De ondertitel van het boek, Reflecteren op je handelen 
als kleuterleerkracht, wordt toegelicht in het eerste 
hoofdstuk en geeft in een notendop meteen de  
rode draad weer. De auteur ziet reflectie als de kracht 
achter beredeneerd kleuteronderwijs. Zij vergelijkt  
het onderwijs met een boswandeling en benadrukt  
het belang van een kaart (ofwel reflectie) hierbij om  
te kijken of nog steeds de, door het team gewenste, 
route wordt gevolgd.
In korte hoofdstukken en aan de hand van concrete, 
herkenbare praktijkvoorbeelden en reflectievragen laat 
de auteur je nadenken over verschillende aspecten die 
komen kijken bij het managen van een kleutergroep. 
Hoe pas je spel toe in de hoeken? Hoe zorg je voor een 
uitdagende rekenactiviteit? Moet je thema’s in jouw 
eigen tijd voorbereiden? Letters schrijven met kleuters: 
ja of nee? Hoe ga je om met werkdruk? Hoe betrek je 
kleuters bij het thema? Hoe richt je je lokaal in? Deze 
onderwerpen lijken wat lukraak gekozen. Tegelijkertijd 
zijn ze wel relevant, omdat ze de dagelijkse praktijk  
van een kleuterleraar kleuren. Tijdens het lezen waan 
je jezelf in de kleutergroep en denk je na over het  
waarom achter de activiteiten in de klas. Dit maakt  
het boek heel geschikt als bronnenboek of onderlegger 

Werken in een kleuterwereld 
deel 2

Recensie

voor visiegesprekken met het team. Maar het is ook 
bruikbaar als ‘Hoe overleef ik-gids’ voor een startende 
kleuterleraar of begeleider.

Waardering
Met dit boek wil de auteur je aan het denken zetten 
over wat jij zelf goed kleuteronderwijs vindt. Ze wil 
je ook laten stilstaan bij wat je doet en bij wat je écht 
gelukkig maakt in het onderwijs. Dit maakt dat het lijkt 
of het boek speciaal voor jou geschreven is. 
De auteur hecht ook veel waarde aan een goed onder- 
bouwde visie. Het bracht me persoonlijk tot: geef 
onderwijs zoals dit het beste past bij jou en de kinderen 
en blijf op deze ‘hoofdweg’. Dus: blijf bij je passie voor 
kleuters en ga daar steeds naar terug. 
Dit boek stimuleert je niet alleen om te denken  
en lezen, maar vooral ook om te doen. Het prikkelt, 
motiveert en laat je lachen bij herkenbare situaties.  
Het zet de leraar als mens centraal, met als eind- 
bestemming: gelukkige onderwijskrachten  
en gelukkige kleuters. 

Ilse Stegeman, intern begeleider
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