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OGO en wij-leren 

Arja Kerpel zegt over OGO het volgen-
de: Ontwikkelingsgericht onderwijs 
verbindt een leerlinggerich-
te pedagogiek met een activeren-
de didactiek. Het wordt  ook wel gezien 
als de gulden middenweg.  Nieuwsgie-
rig naar meer? 
Lees verder op:  

https://wij-leren.nl/ogo-
ontwikkelingsgericht-onderwijs.php 

Introductie 
Voor u ligt de eerste officiële nieuwsbrief van basisschool De Verbinding. 

Het doel van deze nieuwsbrief is om specifieke informatie over onze onderwijsontwikke-

ling te verstrekken aan ouders en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief vinden wij 

een uitstekende manier om u een aantal keer per jaar een inkijkje te geven in de inhou-

delijke keuzes die de school gemaakt heeft in de ontwikkeling naar IKC De Verbinding.  

Want op dit moment zijn we een kleine basisschool in een tijdelijk gebouw. Maar onze kinderen, mede-

werkers en ouders zijn alles behalve tijdelijk.  En in de toekomst groeien we uit naar een integraal kind-

centrum met maar liefst 460 kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

Samen met Kion zullen we in de toekomst het Integraal Kindcentrum vormen in de wijk De Stelt. Samen 

ontwerpen we een prachtig nieuw gebouw, passend bij onze integrale visie op ontwikkelen en leren. 

Maar voor het zover is, ontwikkelen en passen we  alles al toe in onze dagelijkse onderwijspraktijk op 

onze huidige locatie. We zijn weliswaar aan het pionieren, maar niet aan het experimenteren. Wat we 

doen is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en theorieën uit de pedagogiek en onderwijskunde. 

We werken niet met vastgestelde methodes volgens de methodelijn, maar maken wel gebruik van alle 

materialen die bij methodes horen. Uitgangspunt is altijd de pedagogiek en didactiek passend bij onze 

kinderen en ons team. 

De uitspraak die wij dagelijks gebruiken, en onze motor voor ontwikkeling vormt, is:  

,,Als het kind niet past in het systeem, moet het systeem aangepast worden en niet het kind.” 

Dit betekent niet dat wij geen gebruik maken van systemen, maar dat wij flexibel om willen gaan met de 

door ons gekozen systemen. De systemen moeten  een middel zijn om een doel te bereiken en niet het 

doel op zich worden. Hierover kunt u meer lezen in bijvoorbeeld het artikel over Bureau Wolters. 

OGO: Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
Ons uitgangspunt is ontwikkelingsgericht onderwijs. Maar wat is dit  eigenlijk? 

Deze vorm van onderwijs legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identi-

teit van kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling vormt de basis voor alle 

activiteiten. Bij OGO is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, 

naar de zone van de naaste ontwikkeling. Het is onze opdracht om kinderen uit te dagen 

en te begeleiden in deze zone. De inspirator van deze visie op onderwijs is Frea Janssen-Vos. Zij onder-

bouwt de waarde van onderwijs aan het jonge kind met de leerpsychologie van Lev Vygotsky. De doelstel-

ling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Een be-

langrijk principe is dus dat het kind ontwikkelbaar is. De mentor is in ons onderwijs dan ook niet alleen 

ontwerper van het onderwijs, maar ook zelf deelnemer aan de activiteit. Want begeleide deelname  geeft 

de mentor een stuwende rol. Mentor betekent dus dat je naast leerkracht ook coach/begeleider van de 

kinderen bent. Zingeving is de basis voor het ontwerp van alle thema’s in alle leerjaren. 
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Kids’ Skills 

Kids’ Skills is een speelse, praktische bena-

dering voor het oplossen van moeilijkhe-

den waarmee kinderen worden geconfron-

teerd. Centraal staat één heel belangrijk 

idee: praktisch alle problemen kunnen 

worden opgevat als vaardigheden die nog 

ontwikkeld moeten worden. 

Kids’ Skills is ontwikkeld door de Finse 

psychiater Ben Furman en bedoeld voor 

kinderen tot ongeveer 12 jaar. Voor jonge-

ren is er Mission Possible. Twee van onze 

medewerkers volgen momenteel een 

uitgebreide cursus voor het toepassen van 

Kids’ Skills. Want we willen dat ook indivi-

duele kinderen die een probleem hebben, 

door ons goed begeleid kunnen worden.  

Ben Furman legt het zelf uit in dit filmpje: 

https://youtu.be/QhvY-W1gRGU 

Hieronder ziet u de schematische weergave van de fasen in het creatieve proces 

volgens de SLO. Dit zijn de fasen die dekinderen bij ons in ons dagelijkse onder-

wijs doorlopen. We leren ze om eerst te bedenken wat ze willen gaan doen 

(oriënteren). Daarna te bedenken wat ze al weten en wat ze nog willen leren 

(onderzoeken) om vervolgens een plannetje te maken en aan de slag te gaan 

(uitvoeren). Als laatste bespreken we samen 

wat er terecht is gekomen van het plan en wat 

er de volgende keer anders of beter kan 

(evalueren).  Dit betekent dat we niet altijd 

gericht zijn op het eindproduct, maar meer op 

het proces. Dit zelfde geldt voor alle creatieve 

uitingen van de kinderen. Soms gaan we wel uit 

van het eindproduct, omdat er ook gewoon 

ambachtelijk gewerkt wordt (productgerichte 

didactiek). En vaak krijgen kinderen ook de 

ruimte om te experimenteren  in het atelier 

(vrije expressie).  Maar bij de specifieke vakles-

sen is bijna altijd de procesgerichte didactiek 

ons uitgangspunt. Hierbij kan het dan ook ge-

beuren dat u thuis niet een perfect eindproduct 

gepresenteerd krijgt, maar een half afgemaakt 

werkje of een mislukt eindresultaat. We vragen u om ook hier trots op te zijn en vooral te vragen 

wat de kinderen er van geleerd hebben. Want we willen dat de kinderen vooral leren van hun in-

spanning. Meer lezen kan op:  

https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2017/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web-1.pdf  

‘Als het kind niet past in het systeem, moet het systeem aangepast worden en 
niet het kind.’ 

KiVa en het oplossingsgericht werken 

De procesgerichte didactiek 

KiVa is een preventief,  school-

breed programma gericht op het 

versterken van de sociale veilig-

heid en het tegengaan van pesten 

op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvor-

ming en stimuleert de sociale vaardigheden en de 

sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daar-

mee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch 

klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de na-

druk op de groep als geheel en dus niet op specifieke 

individuen. Ons motto luidt dan ook:  

Samen maken we er een fijne school van!  

Maar wat merkt u er nu van in onze school?  

Naast de lessen die de mentoren preventief geven in 

de kringen binnen de thema’s, wordt er tijdens het 

buitenspelen, het gymmen, het eten en alle feestelijke 

activiteiten op een specifieke manier met de kinderen 

gepraat. We gebruiken hierin gezamenlijke taal waarin 

we geen schuldige aanwijzen als er iets gebeurd is, 

maar de kinderen vragen hoe ze het samen op kunnen 

lossen. Dit betekent dat wij uitgaan van het 

‘oplossingsgericht werken’ met kinderen. Het kunnen 

voeren van oplossingsgerichte gesprekken vraagt 

specifieke vaardigheden van de mentoren. Om dit te 

ontwikkelen worden we begeleid door Janny Bolink. Zij 

is onze KiVa adviseur. Wilt u meer weten over deze 

aanpak, lees dan verder op:  

https://www.kivaschool.nl/het-kiva-programma/  

In het artikel over Kids’Skills hiernaast kunt u ook lezen 

over oplossingsgericht werken. Want niet alleen met 

de hele groep, ook met de individuele kinderen willen 

we oplossingsgericht werken en gezamenlijke taal 

ontwikkelen. 
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DDDD van Bureau Wolters 

Eén van de systemen die we ge-

bruiken is het Cito leerlingvolgsys-

teem. Dit doen we niet om de 

prestatie van kinderen te meten 

(teaching to the test). Wij willen 

met behulp van Cito weten waar 

kinderen staan in hun ontwikkeling 

op de basisvaardigheden rekenen 

en taal. En vooral hoe zij zich in de 

schoolse vaardigheden ontwikke-

len ten opzichte van zichzelf en ten 

opzichte van het landelijk gemid-

delde. We spreken dan van vaar-

digheidsgroei. Deze groei gebrui-

ken we als input voor de instructies 

op niveau en ook voor de gesprek-

ken met kinderen en ouders. We 

geven dan geen cijfers, maar woor-

den aan de groei en welke vaardig-

heden er nog niet voldoende ont-

wikkeld zijn. Het gaat hierbij om de 

basisvaardigheden rekenen en taal. 

Dit betekent niet dat er 30 kin-

deren tegelijkertijd aan een toets 

werken, maar dat er kleine groep-

jes kinderen begeleid door de 

mentor werken aan opdrachten. 

De twee periodes van vier weken 

waarin dit gebeurt ,worden door 

Cito bepaald. Maar wij bepalen zelf 

welke kinderen op welk moment in 

die vier weken aan welke opdrach-

ten werken. 

Omdat het hebben van data nog 

niets zegt over wat er nodig is, 

worden we meerdere keren per 

jaar door Sjoerd Verheijden van 

Bureau Wolters intensief begeleid. 

Deze begeleiding heeft de afkor-

ting DDDD en betekent Data-

Duiden-Doelen-Doen.  

Uitgangspunt voor deze begelei-

ding is het triadisch model: 

Nieuwgierig naar meer achter-

grond? Kijk dan op:  

https://www.bureau-wolters.nl/

wie-zijn-wij  

Mijn Rapportfolio 

MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind. Voor 

MijnRapportfolio geldt dat het aangepast kan worden op de specifieke wensen 

van onze school. Omdat de inhoud van de verschillende onderdelen kan wor-

den afgestemd op de visie van onze school, past het bij onze manier van on-

derwijs geven.  

Het kind wordt eigenaar van zijn eigen portfolio. Dit vormt een manier voor de kinderen om aan te 

tonen waar ze staan in hun ontwikkeling, welke persoonlijke leerdoelen ze hebben en welke ver-

plichte leerdoelen er al dan niet beheerst worden. Het biedt ouders en mentoren een manier om 

met het kind in gesprek te gaan over het eigen leren en ontwikkelen. Het zal steeds meer het uit-

gangspunt zijn voor de ontwikkelgesprekken met kind en ouder.  

Vorig schooljaar zijn we begonnen met het vullen van het portfolio met de vaardigheden die horen 

bij fase I van SLO (https://slo.nl/sectoren/po/ ). We hebben alle leerdoelen omgebogen naar ‘ik 

doelen’. Zodat de kinderen steeds meer zelf kunnen aangeven wat ze al ontwikkelen en beheersen.  

Dit schooljaar zijn we begonnen met het vullen van het portfolio voor fase II. Dit is de middenbouw-

fase voor leerjaar drie, vier en vijf. Ook zijn de mentoren dit schooljaar begonnen met het gebruiken 

van het digitale portfolio bij de voorbereiding van de thema’s en gedurende de observaties tijdens 

de werkmomenten van de kinderen.  

Tijdens de ontwikkelgesprekken staat het portfolio inmiddels open en wordt er ingegaan op wat de 

kinderen er samen met de mentor ingezet hebben. 

We streven er naar om volgend schooljaar te zorgen dat er voor de oudste kinderen zelf een inlog 

komt. Zodat de kinderen ook zelfstandig met het portfolio kunnen gaan werken en ouders thuis 

kunnen laten zien wat ze al allemaal geleerd en ontwikkeld hebben. En wat ze nog willen gaan leren 

natuurlijk.  

Om te leren werken met het digitale portfolio, en het passend te maken bij ons onderwijs, worden 

we als team ondersteund door de adviseurs van mijnrapportfolio en door de afdeling onderwijs van 

onze Stichting Conexus. Belangrijke sparringpartners bij dit ontwikkelproces zijn kindcentrum De 

Verwondering en De Uitdaging. Zij werken namelijk al een aantal jaren met dit systeem. Natuurlijk 

maken we het wel schoolspecifiek. Zodat het bij onze visie en onze keuzes past. Dit is een proces 

dat enkele jaren in beslag zal nemen. Wilt u meer weten over dit systeem? Lees dan verder op: 

https://mijnrapportfolio.nl/mijn-rapportfolio/  

Ook voor dit systeem geldt dat het passend moet zijn bij onze visie en onze doelen en wat wij in 

ontwikkelen en leren met de kinderen willen bereiken.  3 

Sinds dit schooljaar zijn wij gestart met het werken met een digitaal kindportfolio. 

https://www.bureau-wolters.nl/wie-zijn-wij
https://www.bureau-wolters.nl/wie-zijn-wij
https://mijnrapportfolio.nl/onderdelen/
https://slo.nl/sectoren/po/
https://mijnrapportfolio.nl/mijn-rapportfolio/
https://www.kivaschool.nl/het-kiva-programma/


Nieuwbouw De Stelt 

Samen met de nieuwbouwproject-

groep zijn we bezig met het 

(voorlopig) ontwerp van ons nieuwe 

gebouw voor het IKC. Uitgangspunt is 

het hart van onze visie: de relatie 

met het kind en met u. We willen 

elkaar ontmoeten en de kinderen 

leren om te ‘ont’moeten. Daarom 

heeft het gebouw één hele grote 

ingang waar we elkaar iedere och-

tend weer kunnen zien en de kin-

deren gezien kunnen worden. We 

willen ook dat u nog even kunt blij-

ven “hangen” op ons dorpsplein en 

gezellig een kop koffie kunt drinken 

of nog even kunt overleggen met 

elkaar of medewerkers van het IKC. 

Of alvast uw laptop op kunt starten 

omdat er een file staat op uw route. 

Terwijl de kinderen samen in hun 

eigen mentorgroep elkaar begroeten 

en de dag opstarten in hun eigen 

groepsruimte om vervolgens uit te 

vliegen op het leerplein en alle ande-

re kinderen kunnen ontmoeten van 

hun eigen leerplein en dat van de 

buren. 

Helaas is er een financiële kink in de 

kabel gekomen, waardoor het ont-

werpproces enige vertraging heeft 

opgelopen. De projectgroep is druk 

bezig om samen tot een passend 

herontwerp te komen met de archi-

tect. Zodat er toch een mooi gebouw 

komt, passend bij onze visie op ont-

wikkelen en leren. Hieronder een 

afbeelding van het prachtige eerste 

ontwerp dat momenteel weer op de 

ontwerptafel ligt. 

TPR: Learning English through play 

Alle dagen van de week heeft het team, na de middagpauze die voor ons begint om 14.15u, een half uur middagoverleg. Een 

belangrijk deel van dit overleg is gevuld met onze kindbespreking. De eigen mentor bereidt dagelijks het gesprek voor over één 

van de kinderen uit de eigen mentorgroep. Alle kinderen komen zo drie keer per jaar aan de beurt. Hiervoor hebben we zelf 

een bespreekpapier ontwikkeld en dit vastgelegd in ons administratiesysteem Esis. Uiteraard komt de sociaal-emotionele 

ontwikkeling aan de orde. Maar ook de ontwikkeling van de basisvaardigheden voor taal en rekenen. En daarnaast willen we 

zicht hebben op de executieve functies van de kinderen. Want deze spelen een belangrijke rol in de mogelijkheden die het kind 

heeft om te kunnen ontwikkelen en leren. Als je bijvoorbeeld een kleiner werkgeheugen hebt, kun je moeilijk meervoudige 

opdrachten onthouden en verwerken. En als je 

werkgeheugen dan ook nog snel vol raakt, kun 

je vaak niet eens goed beginnen met je taak. Als 

je dan eerst even bijvoorbeeld een rondje mag 

lopen over het leerplein, voordat je aan het 

werk gaat, is je werkgeheugen weer leeg en kun 

je aan de slag met je volgende taak. Meer lezen: 

https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/

executieve-functies/  

James Asher is een Ameri-

kaanse psycholoog en de 

grondlegger van de taalleer-

methode Total Physical Res-

ponse, Learning another 

language through actions, 

ook wel TPR® genoemd. De methode is geba-

seerd op: 

* mensen zijn er biologisch op ingesteld om een 

taal in een bepaalde volgorde te leren 

* de wijze waarop kinderen hun moedertaal 

leren 

Via TPR® leert men een taal op een andere ma-

nier dan “traditioneel” gangbaar is en wel letter-

lijk “al doende”.  

Dit betekent bij ons op school dat we naast de 

wekelijkse vaste lessen Engels in het Engels, 

vooral veel losse activiteiten in het Engels doen 

met de kinderen. Ook betekent dit dat we reke-

ning houden met de stille periode van kinderen. 

Hierin zijn ze zeker aan het leren, maar laten ze 

ons nog niet horen wat ze al begrijpen en kun-

nen. Dit betekent dat het echt niet erg is indien 

uw kind u thuis niet laat horen wat het al kan 

zeggen of zingen in het Engels. Druk uitoefenen 

bij het leren van een vreemde taal werkt namelijk 

averechts. Misschien kunt u zich dat van vroeger 

herinneren? Dat u werd gedwongen iets te doen, 

wat u (nog) helemaal niet wilde? Wij gaan er van 

uit dat leren en presteren namelijk niet twee 

dezelfde dingen zijn. Leren is veelal een intern 

proces in het kind zelf en presteren is altijd ge-

richt op het laten zien, het extern maken van het 

geleerde. Meer lezen over TPR: 

https://www.taalleermethoden.nl/index.php/

taalleermethoden/tpr    
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doeltaal = voertaal 

Kindgesprek en ontwikkelgesprek 

Kindbespreking & executieve functies 

 

Om een kind goed te kunnen begeleiden is het vooral ook belangrijk om het kind zelf te 

begrijpen. En om een kind zelf goed te kunnen begrijpen moet je als mentor het kind ob-

serveren en met het kind in gesprek gaan. Ter voorbereiding op de kindbespreking obser-

veert de mentor het kind in de week voorafgaand aan deze bespreking met behulp van 

MijnRapportfolio. Daarnaast vindt er minstens één kindgesprek plaats met de eigen men-

tor voor iedere kindbespreking. Hierin wordt gericht gevraagd naar de interesses van het kind, met wie het 

graag speelt en wat het graag wil leren op school. De antwoorden worden opgeslagen in MijnRapportfolio. 

De stijl van gesprekken voeren is uiteraard oplossingsgericht (zie ook uitleg in het artikel van Kids’ Skills en 

KiVa). Dit kindgesprek is ook een goede voorbereiding op het ontwikkelgesprek met de ouders. Want het is 

best wel spannend om met papa, mama en je mentor in gesprek te zijn. Zeker als je dan ook nog als  eerste 

het woord krijgt. Omdat we uitgaan van vaardigheden die nog geleerd moeten worden, leggen we de lat voor 

dit gesprek niet te hoog. Naar mate de kinderen dit vaker gedaan hebben, zullen ze meer vertellen. 

https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/
https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/
https://www.taalleermethoden.nl/index.php/taalleermethoden/tpr
https://www.taalleermethoden.nl/index.php/taalleermethoden/tpr


‘mensen zijn er biologisch op ingesteld om een taal in een bepaalde volgorde  
te leren.’ 

Dr. Julie Mennen heeft in 2008 een rekenoefenprogramma ontwikkeld: Met 

sprongen vooruit. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die les 

krijgen op basis van dit programma betere  rekenresultaten halen op de basis-

vaardigheden 

voor rekenen. Dit 

betekent niet dat 

dit een methode of een eigen didac-

tiek is, maar dat het een methodiek is 

waarop je de lesstof op een succesvol-

le manier kunt aanbieden aan kin-

deren. Wat dit programma succesvol 

maakt, is dat het een samengesteld 

programma is voor leerjaar 1 t/m 8. 

Dat het specifieke eigen oefenmateri-

alen heeft en dat er een gemeen-

schappelijke taal gebruikt wordt in alle lessen. En niet onbelangrijk zijn de cursussen die door het 

Menne instituut worden aangeboden. Vorig jaar werden de cursusdagen op onze eigen school 

gegeven voor de onderbouw en hebben alle mentoren hieraan deelgenomen. Inmiddels hebben 

we met elkaar afgesproken en vastgelegd dat alle mentoren van De Verbinding deelnemen aan alle 

cursussen en zorgen dat zij binnen een paar jaar het gehele programma onder de knie hebben. 

In het najaar zijn we 

op bezoek geweest 

bij een van de meu-

belleveranciers van 

Heutink: VS (https://

vsamerica.com/

schule/ ). Daar heeft 

Dr. Dieter Breit-

hecker een interactieve presentatie en work-

shop gegeven over het belang van bewegend 

leren. En dan bedoelen we niet alleen dat je 

allerlei beweegspelletjes doet tijdens de les, 

maar dat je tijdens het formele leren op 

school niet voortdurend stil moet zitten als 

kind. We zijn erg enthousiast over deze inzich-

ten en willen dit ook graag toepassen in ons 

dagelijks onderwijs nu en straks in de in-

richting van ons nieuwe gebouw.  Daarom 

hebben de kinderen bij ons geen vaste zit-

plaatsen en zijn er stoelen, banken en tafels in 

verschillende hoogtes. Zodat de kinderen 

goed kunnen afwisselen. Ook streven we er 

naar om instructies niet langer te laten zijn 

dan 15 minuten en mogen de kinderen best 

een beetje wiebelen in de kring. Straks als we 

er aan toe zijn om een keuze te maken voor 

de interieurarchitect, zullen we hier ook goed 

naar kijken of deze wel verstand heeft van 

bewegend leren en de best passende materia-

len hiervoor. Het meubilair zal ook niet van 

maar één type zijn en er zal beweging zitten in 

het gebruikte materiaal. 
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Met Sprongen Vooruit 

Bewegend leren 

https://vsamerica.com/schule/
https://vsamerica.com/schule/
https://vsamerica.com/schule/


Op 11 maart om 19.00u organiseren we een praktische avond met workshops. Deze worden 

gegeven door de mentoren. Dit betekent dat zij eigenlijk een les/instructie die ze overdag aan de 

kinderen geven, in de avond aan u zullen geven. 

Imke: Met sprongen vooruit (bewegend rekenen) 

Leila & Simone: Zin in lezen (OGO en leren lezen) 

Willem: KiVa (oplossingsgericht werken) 

Norma: Creatief (procesgerichte didactiek) 

Nadine & Daniëlle (MijnRapportfolio) 

Petra: Learning English through play (TPR) 

Er zullen minimaal twee rondes zijn deze avond. Dus u kunt in ieder geval bij twee workshops 

aansluiten. Het aantal rondes is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze avond. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktische invulling van wat u gelezen heeft? Meldt u dan 

aan voor onze workshopavond via de agenda in Social Schools of door een mail te sturen naar: 

administratie.verbinding@conexus.nu 

Workshop avond 11 maart  Bij ons op school 

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze 

missie en visie op leren en ontwikkelen? 

En wilt u weten wat wij de komende jaren 

willen bereiken, wat onze ambities zijn? 

Lees dan verder in onze schoolgids en ons 

schoolplan. Deze kunt u vinden op onze 

website: 

www.de-verbinding.info 

 

Heeft u  nog vragen over deze nieuws-

brief? Neem dan contact op met onze 

school via onze website of mail naar: 

adminsitratie.verbinding@conexus.nu 

 

 De Verbinding 

Barbarastraat 1 
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Zin in lezen 

Vanuit de verbinding met 

OGO (zie artikel op de eerste 

pagina) hebben wij ervoor 

gekozen om niet met een 

bestaande leesmethode te werken in de onder- en 

middenbouw. In ontwikkelingsgericht leesonder-

wijs gaat het er vooral om dat kinderen plezier 

hebben in het lezen en schrijven van teksten. Het is 

namelijk een gegeven dat veel kinderen in het 

basisonderwijs afhaken in de hogere leerjaren als 

het gaat om leesplezier. (onderzoek Pisa, 2009) 

Op verschillende momenten zijn er voor kinderen 

overgangen van ontluikende naar beginnende 

geletterdheid en van beginnende geletterdheid 

naar zelf lezen en schrijven. Hier is geen standaard 

voor. Alle mensen zijn van nature verhalen vertel-

lers, maar niet alle kinderen leren vanzelf lezen. De 

mens heeft namelijk geen “leesgen”. 

De leerlijnen van ‘zin in lezen’ worden concreet 

gemaakt op het leerplein door drie aan elkaar 

verbonden perspectieven; 

 Van verhalen vertellen en tekenen naar tek-

sten schrijven en terug lezen. 

 Van spelscripts waarbinnen de kinderen lezen 
en schijven naar begrijpelijk lezen en schrij-
ven. 

 Van voorlezen en samen lezen naar meelezen 

en zelf lezen.  

Ook bij leren lezen gaan we uit van de schoolbrede 

thema’s. Want dat maakt het voor de kinderen  

 

 

 

betekenisvol. In de onderbouw wordt al structureel 

gewerkt met dit gedachtengoed. En in leerjaar drie 

(de start van de middenbouw, fase II)  wordt hier 

op voortgebouwd en wordt dagelijks gewerkt met 

niveau instructies op de basisvaardigheden. 

Tijdens het ontwerpen van een betekenisvolle lees- 

en schrijfactiviteit maakt de mentor gebruik van 

het vierveldenmodel. In dit model wordt er duide-

lijk gemaakt welke aspecten een rol spelen bij de 

ontwikkeling van een goede leeshouding en lees-

vaardigheid. De activiteiten worden zo ingericht en 

begeleid door de mentor, dat er telkens verbindin-

gen komen tussen de intrinsieke motivatie van de 

kinderen, het begrijpen van de tekst, het inzetten 

van woordenschat en het toepassen van de techni-

sche vaardigheden. Lezers met begrip en een grote 

woordenschat lezen eerder en beter. Door de inzet 

van het vierveldenmodel blijven mondelinge taal 

en schriftelijke taal met elkaar verbonden, omdat 

er vooraf en achteraf gepraat wordt over wat de 

tekst en het verhaal voor het kind betekenen.  

Meer weten, kijk dan naar de volgende trailer: 

https://www.youtube.com/watch?

v=MUsbkxEHQ70&feature=emb_title 




