
Informatie
kleuter

groepen



Fijn dat u gekozen 
heeft voor ons IKC
We willen u informeren over de groepen 1 en 2. Informatie over 
andere groepen kunt vinden in de IKC gids.

De leerkrachten van de kleutergroepen,
IKC Máxima
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dagdelen
Ongeveer zes weken voordat  
uw kind vier jaar wordt neemt de 
leerkracht van groep 1 contact 
met u op om een afspraak te 
maken voor een kennisma-
kingsbezoek bij u thuis. Er is 
dan gelegenheid tot het stellen 
van vragen Tijdens het bezoek 
worden afspraken gemaakt 
voor de 4 dagdelen die uw kind 
mag komen wennen bij ons op 
school. 

Dit geldt echter niet voor de 
kinderen die in juli, augustus en 
september zijn geboren, voor 
hen is er een kennismakingsmo-
ment in juni. Deze kinderen 
komen gelijk na de zomervakan-
tie op school. De desbetreffende 
kinderen en hun ouders worden 
persoonlijk uitgenodigd. 

Zodra uw kind vier jaar gewor-
den is gaat uw kind iedere dag 
naar school.
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De schooldeuren gaan om 8.15 uur open 
en dan mogen de kinderen van groep 1 en 2 
samen met hun ouder(s)/verzorger(s) binnen 
komen. 

Jassen horen aan de kapstok en de tassen 
in de daarvoor bestemde mand of aan de 
kapstok. 

De stoelen van de kinderen staan in de kring, 
maar uw kind mag direct gaan spelen. Dit 
noemen we de inloop, u kunt als ouder nog 
even met uw  kind meespelen. Daarna is het 
tijd om afscheid te nemen. Onze schooldag 
start om 8.25 uur.  

Na de inloop gaan we in de  kring. Tijdens 
dit kringmoment bidden we, lezen/vertellen 
we Bijbelverhalen uit diverse kinderbijbels en 
zingen we  Bijbelse liederen. Tijdens het kring-
gesprek  is er gelegenheid om iets te  vertellen.  

Na het kringmoment gaan de kinderen  
buitenspelen of naar het speellokaal. Eén keer 
per week heeft elke kleutergroep  gymles van 
onze vakdocent beweging. In  het  speellokaal  
worden spelletjes gespeeld en er is een 
parcours dat bestaat uit met verschillende 
toestellen (klim- en klautermateriaal). De kinde-
ren gymmen in hun ondergoed en hebben 
gymschoenen aan. De gymschoenen  moet u 
zelf aanschaffen, deze blijven op school.  Graag 
gymschoenen die gemakkelijk aan te trekken 
zijn en voorzien van de naam van uw kind.  
Na het buitenspelen of de gymles  wordt er in 
de kring gegeten en  gedronken. We  vragen 
u om de kinderen een gezonde hap mee te 
geven, zoals fruit of groente.  Wilt u niet te veel 

eten meegeven? Om verwarring te voorkomen, 
vragen  we u om de naam van uw kind op de  
bekers en bakjes te zetten.  

Tussen de activiteiten door bieden 
wij  leeractiviteiten aan. Tijdens een 
kringactiviteit  komen de volgende 
gebieden  aan bod:  

Rekenontwikkeling  vormen, kleuren, 
cijferherkenning,  tellen, voorrekenkun-
dige begrippen  (op-onder, voor-achter, 
groter-kleiner,  eerste-laatste)  

Taalontwikkeling fonemisch bewust-
zijn (namen klappen, woordraad-
sels, rijmen), opzegversjes, liedjes, 
prentenboeken, gedichten, verhalen, 
letterherkenning, naam ‘schrijven’ 

Muzikale ontwikkeling muziekinstru-
menten, liedjes zingen, methode 123 
zing via het digibord  

Zintuiglijke ontwikkeling voelen, proe-
ven, ruiken, horen, zien  

Motorische ontwikkeling bewegings-
spelletjes; fijne en grove motoriek

Hoe ziet 
de schooldag er uit? 
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Zonder voorbereidend rekenen 
kun je niet leren rekenen in groep 
3. Je moet eerst de voorwaarden 
creëren, voordat je daarmee in 
groep 3 mee aan het werk kan. 
Hieronder staan een aantal 
doelen waar naar toe wordt 
gewerkt.

Het kennen/ herkennen/ aanwij-
zen van de cijfersymbolen, in 
ieder geval 0 t/m 10, zomogelijk 
tot 2 

Tellen van 1 tot en met 20 en
ook weer terug tellen

Hoeveelheidsbegrippen(bijv. 
meer, minder, evenveel) Orde-
ningsbegrippen (bijv. eerste, laat-
ste, middelste, één na laatste)

Voorrekenkundige begrippen
(vol, leeg, half leeg)

Begrippen links en rechts

Zo mogelijk het ‘schrijven’ van 
de cijfers (alleen als ze er aan 
toe zijn)

Begrippen
(hoog-laag, dik-dun, breed-smal, 
groot-klein groot-groter-groot-
ste, klein-kleiner-kleinste)

Tijdsbesef
(dagen van de week, seizoenen,
vandaag, gisteren, overmorgen)

Betekenisverlening van geld
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Net als voorbereidend rekenen is
voorbereidend lezen belang-
rijk in de kleutergroep. Dit wordt 
onder andere gedaan aan de 
hand van voorleesboeken en 
prentenboeken. Hierdoor wordt 
de woordenschat uitgebreid en 
oefenen de kinderen hun luister-
vaardigheid. We spelen spelle-
tjes in de grote kring, maar ook 
in de kleine kring. Spelletjes met 
rijmen, we zingen liedjes, woor-
draadsels, klappen van de letter-
grepen. Hiermee oefenen we:

Auditieve discriminatie klank-
herkenning, het horen van 
verschillen (koek-doek); spelletjes

Visuele discriminatie het zien 
van kleine verschillen in letters

Auditieve synthese het leren 
spellen (s-o-k wordt sok)

Auditief geheugen (nazeggen
van woordjes en zinnen)

We leren de kinderen klanken aan 
met het bijbehorende letter-
symbool. 

We laten weten welke letters 
en klanken we aanbieden. Het 
goed uitspreken van de
letters Inzicht in geschreven taal: 

Begin van de zin, einde van de zin. 

Wat is een letter, een woord,
een zin 

Eigen naam ‘schrijven’

Na het fruiteten, drinken en een kringactiviteit 
is het tijd om te gaan spelen en werken. 

Bij de kleuters wordt er gewerkt met een 
kiesbord. Hierop wordt zichtbaar gemaakt 
uit welke activiteiten de kinderen kunnen 
kiezen en hoeveel plekken hiervoor beschik-
baar zijn. De kinderen mogen zelf kiezen 
voor een activiteit. Wanneer kinderen een 
taak gemaakt hebben wordt dit op het plan-
bord zichtbaar gemaakt. 

Er wordt bij de kleuters gewerkt aan de hand 
van thema’s. Er worden 4/5 taken per thema 
gemaakt. Aan het einde van de speel/werk-
tijd worden de gemaakte taken besproken 
en hierna opgehangen in de klas. 

Doel van werkles: technieken leren 
(knippen, scheuren, plakken, vouwen 
etc.), fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, 
zelfstandigheid, taakgerichtheid, leren 
jezelf uit te drukken door middel 
van tekenen/knutselen en een stap-
penplan volgen. Een taak kan ook 
hele specifieke ontwikkelingsdoelen 
hebben, bijvoorbeeld ordenen van 
groot naar klein. 

Het werken in de hoeken, zoals de bouw-
hoek of poppenhoek, wordt door de leer-
kracht geobserveerd en ook speelt de leer-
kracht mee om kinderen te stimuleren in hun 
spel. 

Tijdens de speelwerktijd, als de leerlingen 
zelfstandig aan het werk zijn, kan de leer-
kracht werken met de kleine kring. Dit houdt 
in dat de leerkracht met een klein groepje 
kinderen leerstof aanbiedt op het niveau van 
de kinderen. Het kan zijn dat de leerkracht 
alleen met de kinderen van groep 1 of groep 
2 aan het werk is, maar ook met leerlingen 
die extra leerstof aan kunnen of juist extra 
ondersteuning nodig hebben.

Rond 12 uur gaan we weer in de kring om 
de lunch op te eten. We willen graag dat de 
kinderen gezond lunchen en drinken. 

Na de lunch spelen we buiten en daarna is 
het wederom tijd voor de speel- werkles. 

Om 14.00 uur is het tijd om naar huis te 
gaan en worden de kinderen door de leer-
kracht naar buiten gebracht. U kunt wachten 
bij het hek.
De volgorde van deze activiteiten kan per 
groep verschillen.
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Informatiemoment
Aan het begin van het schooljaar 
wordt in de groep van uw kind 
een informatiemoment gehou-
den, waarin we uitleggen en 
laten zien wat er allemaal in de 
groepen gebeurt. 

Goede doelen 
Iedere week is er voor de kinde-
ren de mogelijkheid om geld mee 
te nemen. Het geld is bedoeld om 
onze adoptiekinderen te steunen 
(zie IKC gids). 

Luizencontrole 
Na elke vakantie worden de 
kinderen van onze school door 
een aantal ouders gecontroleerd 
op hoofdluis. Mochten er luizen in 
de groep geconstateerd worden, 
dan ontvangt u een e-mail van de 
leerkracht. Mocht het om uw kind 
gaan, dan neemt de leerkracht 
persoonlijk contact met u op.

Klassenouder 
Elke groep heeft één of twee 
klassenouder( s). Deze helpt in de 
groep mee met het organiseren 

van diverse activiteiten. U kunt 
zich hiervoor opgeven aan het 
begin van het schooljaar, waar-
na de leerkracht dan één of twee 
ouder(s) uitkiest. 

Extra vrij vragen 
Als u om familieredenen extra vrij 
wilt hebben voor uw kind, dient u 
dit via de website aan te vragen.

Ziek melden 
Indien uw kind ziek is of om een 
andere reden niet naar school 
kan komen, dan kunt u uw kind 
voor 8.30 uur via de mail (naar 
leerkracht) afmelden. Mocht dit 
niet lukken, dan kan dit ook tele-
fonisch (058-288 08 42) tussen 
8.00 uur en 8.20 uur of ons 
ouderportaal.

Tien-minutengesprekken 
Er worden drie keer per jaar tien-
minutengesprekken gehouden, 
waarin we ouders de gelegen-
heid geven om met de leerkracht 
te spreken over de ontwikkeling 
van hun kind. Het eerste tien- 
minutengesprek aan het begin 

van het schooljaar noemen we 
een startgesprek. Dit is een 
gesprek waarin uw kind centraal 
staat en waar u zijn/haar 
verwachtingen voor het komen-
de schooljaar mag vertellen. 
De gesprekken halverwege het 
schooljaar en aan het einde van 
het schooljaar zijn naar aanlei-
ding van de meegegeven rappor-
ten en gaan over de schoolont-
wikkeling. 

Pauzehap 
We gaan ervan uit dat ouders 
zelf een gezonde pauzehap en 
een gezonde vulling van het 
lunchbakje kunnen samenstel-
len met bijvoorbeeld brood, fruit, 
komkommer, enzovoort. Wat niet 
in het lunchbakje hoort, zijn; 
snoep, koek, chips of chocola-
de. In de ochtendpauze nemen 
de kinderen fruit en/of een beker 
drinken mee naar school. We 
willen graag dat de kinderen 
geen pakjes drinken mee krijgen 
naar school, maar afsluitbare 
bekers. Dit spaart het milieu en 
de kosten voor afvalverwerking.
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Verjaardagen
Verjaardagen zijn voor kleuters 
erg belangrijk. Hier wordt dan 
ook aandacht aan besteed. De 
jarige krijgt een hoed en in de loop 
van de dag worden ze toegezon-
gen en mogen ze de klasgenoten 
trakteren. Vinden de leerkrachten 
een traktatie te groot, dan laten ze 
de kinderen er iets van opeten en 
geven de rest mee naar huis. De 
jarige mag vervolgens met twee 
gekozen kinderen de klassen 
rond om de meesters en de juffen 
van de onderbouw te trakteren. 
Uitnodigingen voor verjaardags-
feestjes worden niet in de groep 
uitgedeeld, maar worden door de 
ouders of de leerlingen buiten de 
school verspreid. Graag met de 
leerkracht afstemmen wanneer 
de verjaardag in de klas gevierd 
wordt.

Gouden weken
Tijdens deze eerste schoolweken 
besteden wij extra aandacht aan 
de groepsdynamiek. Om er een 
echte groep van te maken, waar 

iedereen zich veilig in voelt. Hier-
in worden samen met de kinde-
ren groepsafspraken gemaakt. 
Kennismakingsspelletjes, groeps-
activiteiten, groepswerk zijn onder-
deel van de gouden weken.

Zelfstandigheid
Thuis graag oefenen met zelfstan-
dig naar het toilet gaan, jassen 
dichtritsen, schoenen aandoen, 
aankleden, jas op kapstok hangen 
e.d. In groep 2 kunnen de kinderen 
een veterdiploma krijgen.

Schoolreisje kleutergroepen
Het schoolreisje staat ieder jaar 
op de planning. De bestemming 
is ieder jaar weer anders. Bij 
het schoolreisje nemen we een 
aantal ouders mee als begelei-
ders.

Nieuwsbrief
Iedere maand verschijnt er een 
nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor 
aanmelden op de website.

 

Ouderportaal
Op ons ouderportaal komen 
informatie en foto’s te staan van 
onze groep. De leerkrachten 
zetten hier regelmatig nieuw-
tjes/foto’s van de groep op om 
ouders/verzorgers op de hoog-
te te houden wat er allemaal 
binnen de groep gedaan wordt. 
De inloggegevens krijgt u van de 
leerkracht van uw kind.

9
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Kanjer van de week 
In groep 2 wordt op maandag de kanjer van 
de week gekozen. De kanjer van de week 
komt met een foto in de klas te hangen. Op 
dinsdag mag de kanjer speelgoed meenemen 
van thuis om daarover te vertellen en de ande-
re kinderen mogen daar vragen over stellen. 
Woensdag maakt de kanjer een tekening van 
zichzelf, deze wordt bij de foto gehangen in 
de klas. Donderdag is een complimenten-
ronde. Alle kinderen geven een compliment 
aan de kanjer van de week. De complimen-
ten worden opgeschreven en krijgt het kind 
deze vrijdag mee naar huis. Vrijdag: de spul-
len mogen weer mee naar huis. Alle kinderen 
komen één keer aan de beurt. Doel van de 
Kanjer van de week: het zelfvertrouwen laten 
groeien door alle positieve aandacht, het 
leren ontvangen van complimenten en het 
leren geven van complimenten. Ook wordt de 
taalontwikkeling gestimuleerd, bijvoorbeeld 
door het stellen van vragen en het geven van 
antwoorden. 

Ontwikkeling 
In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van 
uw kind d.m.v. observaties bekeken en bijge-
houden in een ontwikkelingsvolgmodel. We 
observeren dagelijks verschillende ontwik-
kelingsgebieden, bijvoorbeeld zelfredzaam-

heid, expressieve ontwikkeling, spelont-
wikkeling, motoriek, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, spraak-taalontwikkeling en 
rekenontwikkeling, en dit voeren we digitaal 
in. Hierdoor krijgen we een goed uitgebreid 
beeld van uw kind. 

Overgang groep 2 naar 3 
Hiervoor gebruiken we voornamelijk het 
ontwikkelingsvolgmodel, observaties en 
eventueel de CITO-toetsen. Tevens wordt dit  
in de onderbouw en met de intern begelei-
ders besproken. Alle ontwikkelingsgebieden 
moeten op niveau zijn voordat een kind door 
kan gaan naar groep 3. 
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