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Die leerlingen zijn stuk voor 
stuk trots op de tekeningen, 
de werkstukjes en de verhaal-
tjes in hun portfolio’s: mappen 
met hun eigen werk. Ze ver-
vangen het oude schoolrap-
port. ‘Soms vindt een kind zijn 
eigen werk zo mooi dat het 
mij spontaan vraagt of het ook 
in de portfolio mag’, vertelt 
Baukje. ‘Soms roept een leer-
ling mij erbij om van iets dat 
hij net heeft gemaakt een foto 
voor in de portfolio te maken’, 
vult Simone aan. 
Leerkrachten schrijven er vaak 
iets bij. ‘Samen met juf heb 
je een prachtige kerstboom 
gemaakt, met takken van 
lang naar kort’. Of: ‘Je vond 
het nog wel lastig om van 10 
naar 0 te tellen, maar wat heb 
je het goed geprobeerd!’ In 
woorden die kleuters begrijpen 
schrijven ze voorin de portfolio 
iets over de ontwikkeling van 
elk kind. En zo gaat de map 
twee keer per jaar mee naar 

huis. Ouders en verzorgers 
worden dan ook uitgenodigd 
om iets in de portfolio te 
schrijven voordat die weer op 
school wordt ingeleverd. De 
stapel portfolio’s na twee jaar 
onderbouw laat heel mooi de 

‘Een schoolrapport met 
bolletjes of met cijfers past 
niet echt bij kleuters. Dit 
is van de kinderen zelf.’ 
De leerkrachten Simone 
de Witte en Baukje Bijma 
van IKC Johan Willem 
Friso vertellen hoe ze met 
het kleuterportfolio en de 
spelletjeskaart kinderen 
stimuleren om zelf met 
veel plezier aan de slag 
te gaan met educatieve 
spelletjes.

IKC Maria Louise geopend
Basisschool, kinderopvang en speelleergroepen nu op één plek. In een prachtige combinatie van een klassieke, 
maar van binnen helemaal nieuw ingerichte school voor de oudere groepen, en een fris modern nieuw gebouw 
voor de jongere kinderen. ‘Een verrijking voor onze wijk’, noemt directeur Patrick Westerdijk het geheel trots.

de buitenschoolse opvang. De 
verandering geeft de groepen 
van de basisschool meer ruimte 
en zorgt voor een royale uit-
breiding van de capaciteit van 
kinderopvang en speelleergroe-

groei zien en dat is de waarde 
voor de leerkrachten. Voor de 
kinderen is dit een product van 
henzelf. Iets waar ze trots op 
zijn, iets wat ze kunnen laten 
zien en bespreken met ouders, 
opa’s en oma’s.

Spelletjeskaart
Natuurlijk wordt er altijd volop 
gespeeld in de groepen 1 en 
2. Met sommige spelletjes 
kun je heel goed de ontwik-
keling meten van kinderen in 
bijvoorbeeld rekenen of taal. 

IKC Johan Willem Friso heeft 
daarvoor nog iets handigs 
bedacht: de spelletjeskaart. 
Die kaart zorgt ervoor dat 
leerlingen niet steeds dat ene 
spelletje pakken dat ze leuk 
vinden, maar regelmatig iets 

pen in de wijk. ‘We zijn tijdelijk 
één van de weinige plekken in 
Nederland waar meteen plek 
is voor je kind in de opvang’, 
grapt Westerdijk. 

heel anders kiezen. Op elke 
kaart staan vier spelletjes die 
aansluiten bij de ontwikke-
lingsfase van de kinderen. Heb 
je het spelletje gedaan en dat 
met juf besproken, dan komt 
er een sticker op de kaart. 
Vol? Dan word je door de hele 
groep gefeliciteerd met het 
‘halen van de kaart’. Daarna 
volgt een nieuwe spelletjes-
kaart die past bij de volgende 
ontwikkelingsstap. Op zo’n 
kaart kan bijvoorbeeld een 
spelletje staan voor het vullen 
van bekertjes met magisch 
zand van leeg naar vol of een 
ingewikkelder puzzel. 
‘Er wordt niets geforceerd’, 
zeggen Simone en Baukje. 
‘We snappen heel goed dat 
kleuters zich in sommige fasen 
snel ontwikkelen en dan weer 
een tijdje stilstaan en daar is 
tijd en ruimte voor. Maar ook 
met dit systeem, waarbij kin-
deren zelf mede-eigenaar zijn 
van wat ze doen en trots zijn 
op wat ze kunnen, hebben wij 
als leerkrachten een heel goed 
inzicht in de ontwikkeling van 
ieder kind.
Ook hier is het motto: ‘kijk 
eens wat ik kan’.

Nieuwe oude naam
Grote vreugde in en buiten de 
wijk leverde de naamswijziging 
op die tegelijk met de opening 
van de (ver)nieuwbouw werd 
geïntroduceerd. De Koningin 

Wilhelminaschool is hier nu 
geschiedenis, terug is de 
oorspronkelijke naam Maria 
Louise met als nieuwe aan-
vulling de afkorting IKC van 
Integraal Kind Centrum. ‘Met 
de naam Maria Louise ken-
nen mensen uit de buurt ons 
gebouw nog steeds. Het is niet 
te geloven hoeveel spontane 
positieve reacties dit heeft 
opgeleverd.’ 

In de klassen!
Een kijkje door de aan de bui-
tenkant knalgele nieuwbouw 
laat een fris beeld zien. Mooie 
lokalen voor de peuter- en 
de kleutergroepen. Ze liggen 
naast elkaar en doordat er 
veel glas is toegepast kun je 

In dit vernieuwde complex 
zijn bij elkaar gekomen: de 
kinderdagopvang voor 0 tot 
4-jarigen, de speelleergroep 
voor kinderen van 2 tot 4, de 
basisschool (4 – 13 jaar) en 

IKC Johan Willem Friso 
Kleuterportfolio en spelletjeskaart
Kijk eens wat ik kan!

Impuls voor Transvaalwijk en omgeving

de ‘doorgaande leerlijn’ ook 
echt zien en meemaken. ‘Al-
leen al door het gebouw is er 
een warme overdracht van de 
dagopvang en de speelleer-
groepen naar de onderbouw’, 
vertelt Patrick enthousiast. 
De nieuwe kleuterlokalen zijn 
fonkelnieuw ingericht, elk 
lokaal heeft precies hetzelfde 
interieur, dezelfde bouwhoek 
en poppenhoek. Met die rijke 
leeromgeving zijn dit de loka-
len waarin alles is gericht op 
goed en gezond (op)groeien. 
Ook de inrichting van de bo-
venbouwlokalen is vernieuwd: 
organisch vormgegeven tafels, 
nieuwe stoelen voor alle leer-
lingen en frisse kleuren op de 
wanden. Aan de pleinen wordt 
nog hard gewerkt zodat, als de 
nieuwe lente doorbreekt, ook 
volop mogelijkheden bestaan 
voor gezond buitenspelen en 
bewegen. Want dit is wel een 
mooie oude wijk… maar er is 
volop jeugd en ontwikkeling.

Groep 2 van de basisschool van 
IKC Maria Louise heeft een mooi 
lokaal gekregen op de verdieping van 
het nieuwe gebouw. Feya (links op 
de foto) en Carmen (rechts) staan 
in de keuken van het huis, dat in 
hun lokaal is gebouwd en ze hebben 
dikke pret tijdens het ‘bakken en 
braden’ van lekkere speelgoed-
gerechten. Bewust heeft de school de 
lokalen zo ingericht dat er voldoende 
ruimte is om daar alles te plaatsen 
wat bij een rijke leeromgeving past, 
in dit geval het educatieve materiaal 
in alle speelhoeken. 

Timme, Jori, Melina, Senn en Kensi 
(v.l.n.r.) laten het mooiste zien uit 
de portfolio’s waarmee ze in februari 
thuiskomen. 


