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Spinnenweb
‘We starten een thema altijd vanuit een 

sociale context: het functioneren van de 

groep. Hoe help je elkaar? Hoe zorg je 

voor elkaar? Daarbij horen een aantal 

pedagogische uitgangspunten. 

Bijvoorbeeld: iedereen is anders, we 

helpen elkaar en we zijn voorzichtig met 

elkaar. Prentenboeken sluiten daar heel 

goed bij aan, het boek is een soort 

spinnenweb waarmee je alles met elkaar 

kunt verbinden. 

Het spinnenweb begint bij de oriëntatie 

van het onderwerp van het boek. We 

lezen het boek en bedenken er een 

pakkende activiteit bij. Zo kijken we of 

het thema leeft bij de kinderen. 

Vervolgens koppelen we alle activiteiten 

aan het boek, van de themahoek tot de 

rekenactiviteiten en van de zandtafel tot 

de dansjuf.’ 

Structuur
‘Ik vind het belangrijk om structuur aan 

te brengen tijdens het spelen en de 

activiteiten. Het wordt rommelig als 

kinderen te veel worden losgelaten. 

Daarom maak ik tijdens de werkbespre-

king in de kring afspraken met de 

kinderen. Wie speelt er in de bouwhoek? 

Zo is het voor de kinderen duidelijk wie 

er waar spelen. Op die manier zijn alle 

kinderen gericht bezig, dat vind ik fijn om 

te zien. Natuurlijk gaan kinderen soms 

een andere richting op dan ik van 

tevoren had bedacht, maar dan kijk ik 

mee om te zien hoe ik ze kan helpen.’

Kiesbord
Een andere manier om structuur aan te 

bieden is het kiesbord in de klas van 

Roelien. ‘Naast de hoeken die door mij 

worden ingedeeld, mogen de kinderen 

ook bepaalde hoeken vrij kiezen. Ons 

kiesbord helpt daarbij. Ook kiezen de 

kinderen met wie ze willen spelen, dit 

doe ik omdat ik ze wil stimuleren om ook 

eens een ander maatje te kiezen. Ik houd 

dan ook in de gaten wie er nog niet in 

een bepaalde hoek is geweest. Iedereen 

mag aan de beurt komen, ook het 

bescheiden kind.’ 

Een wijze les
‘Voor mij is de waarde van het kleuteron-

derwijs dat je kinderen aan het spelen 

krijgt’, vertelt Roelien. Daar hebben ze 

jou als leerkracht bij nodig. Biedt ze 

goede thema’s en materialen aan en 

ruimte om samen iets moois te ontwikke-

len. Eisen stellen aan kinderen is 

helemaal niet erg. Ik geloof erin dat het 

kinderen de wereld laat ontdekken en 

dat het hen helpt nieuwe successen op 

te doen, waardoor ze groeien in hun 

zelfvertrouwen.’ 

Meester Sander 
spreekt met Roelina 
Hania, zij werkt bij 

Basisschool 
Oostelijke Eilanden 

in Amsterdam. 
Juf Roelina vertelt 
welke kennis van 

haar KLOS-opleiding 
ze nog steeds in 

haar werk gebruikt.
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