Het onderwijs in de groepen 1-2
De vierjarige kinderen starten op educatief centrum de Vorsenpoel de dag nadat ze vier zijn geworden.
Onze groepsleerkrachten vinden het van het grootste belang dat onze kinderen het prettig vinden om
op onze school te spelen en te leren. Dat kan alleen als iedereen op een goede manier omgaat met
elkaar en zich houdt aan de regels en afspraken die de leerkrachten samen met de kinderen opstellen.
De zelfredzaamheid van onze kinderen bevorderen wij door hen zekerheid, duidelijkheid en
voorspelbaarheid te bieden.

Dagritme/structuur
Iedere schooldag bestaat uit een aantal vaste activiteiten waardoor er voor de kinderen een duidelijk
dagritme/structuur ontstaat. Deze activiteiten en de dagelijks geplande volgorde zijn die in de lokalen
zichtbaar gemaakt door het ophangen van wandplaten.

Dagopening in de kring
Iedere dag starten de kinderen samen met de leerkracht in de kring. Ze zingen gezamenlijk een liedje,
zeggen goede morgen en bespreken de activiteiten die op deze dag gepland staan. In de kring is er veel
aandacht voor taal en woordenschat. De kinderen vertellen wat hen bezig houdt en wat zij
meegemaakt hebben, terwijl de overige kinderen luisteren en daarna vragen mogen stellen of zelf hun
verhaal mogen vertellen.

Vooruitkijken en werken met het planbord
Vanaf de eerste dag werken alle kinderen met een planbord. De leerkracht legt in de kring uit welke
activiteiten er voor deze dag op de planning staan. De kinderen kunnen dan alvast bedenken wat voor
hen een leuke en uitdagende activiteit is (vooruitkijken). Daarna mogen de kinderen een keuze maken
en op het planbord hun naamkaartje ophangen bij de gekozen activiteit.

Werken in hoeken
De kinderen werken verspreid over het lokaal (waar mogelijk) in hoeken en aan de tafels aan de
gekozen activiteit. De leerkracht observeert het werken en complimenteert, stimuleert en corrigeert
waar mogelijk de kinderen tijdens en na het werken.

Opruimen
Nadat de geplande werktijd verstreken is ruimen alle kinderen alle gebruikte leermaterialen op. De
oudste kinderen geven op het planbord met een lachend of verdrietig gezichtje aan in welke mate zij
tevreden waren over de uitvoering van de gekozen activiteit. Na deze zelfevaluatie en het opruimen
nemen alle kinderen weer plaats in de kring.

Terugkijken/reflecteren
Onder leiding van de leerkracht bespreken de kinderen in de kring welke activiteit ze gedaan hebben
en in welke mate zij de activiteit moeilijk, leuk of gemakkelijk ervaren hebben.

Fruiteten en (buiten)spelen
De kinderen eten gezamenlijk in de kring hun fruit op en gaan daarna buiten of in de gymzaal spelen
en/of gymmen.

Methode ‘Kleuterplein’
De leerkrachten van de groepen 1-2 werken met de thema’s uit de methode ‘Kleuterplein’. In deze
methode worden de thema’s gecombineerd met taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling,
wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming en voorbereidend
schrijven. De leerkracht stimuleert op speelse wijze de (cognitieve) ontwikkeling van de kinderen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast de cognitieve ontwikkeling is het voor de kinderen ook van groot belang dat ze leren om te gaan
met andere kinderen. Dat leren ze door samen te spelen en te werken met andere kinderen in klein
en groter verband. De groepen 1 t/m 8 werken structureel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de kinderen door het geven van de lessen uit de methode Kinderen en hun sociale talenten.

Expressie
Ook aan de creatieve kant van de kinderen besteden wij aandacht op educatief centrum de
Vorsenpoel. Tijdens de handvaardigheid en tekenlessen worden de kinderen uitgedaagd om zich op
kunstzinnige wijze te uiten. Dat doen de kinderen door het maken van tekeningen, schilderijen en
andere creatieve opdrachten. Tijdens deze expressieve lessen werken de kinderen tegelijkertijd ook
de ontwikkeling van hun motoriek. Naast het maken van kunstwerken mogen de kinderen zich ook
expressief uiten in (toneel) spel en door het maken van muziek en/of het bewegen op muziek.

Spel en lichamelijke ontwikkeling
Naast het spelen in het groepslokaal is het ook van belang dat de kinderen hun fijne en grove motoriek
ontwikkelen door te klimmen, te huppelen, springen en te rennen. Het op deze wijze bewegen wordt
gestimuleerd tijdens het buitenspelen en in de gymlessen. Spelenderwijs leren de kinderen zich ook te
oriënteren in een (grote) ruimte.

