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Hoe kun je via spelend en ontdekkend leren met jonge kinderen aan een doorgaande lijn werken?  
In dit artikel laten we zien hoe je voor peuters én kleuters een thema vanuit een beredeneerd aanbod 
betekenisvol en met optimale betrokkenheid van kinderen kunt uitwerken. Het observeren van 
kinderen is hierbij de basis van het handelen.

Elke dag wordt de overstap van peuterspeel-
zaal of kinderdagverblijf naar de basisschool 

gemaakt. Een spannende stap voor kinderen en 
ouders. Doelstelling van voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) en passend onderwijs is om deze 
overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. 
Dat kan door te zorgen voor een ononderbro-
ken leerlijn. Hoe kunnen we de taal- en reken-
kundige ontwikkeling stimuleren vanuit een 
onderzoekende aanpak en hoe doen we recht 
aan de ontwikkelingsfasen van het jonge kind? 

Observeren en handelen
Basis voor het werken aan een ononderbro-
ken leerlijn is het observeren van de kinde-
ren via handelingsgericht werken (HGW). 
De leerkracht of pedagogisch medewerker 
observeert doelbewust kinderen en handelt 
planmatig. Op basis van de gerichte observa-
ties en vastgestelde ontwikkelingsbehoeften 
ontwikkelt de leerkracht vervolgens een 
beredeneerd aanbod voor de hele groep, met 
aanvullend een specifiek aanbod voor kinde-
ren die dat nodig hebben. In de voorschoolse 
instelling wordt het (specifieke) beredeneerd 
aanbod per dagdeel ontwikkeld voor de aan-
wezige groep kinderen. Wanneer de instelling 
samenwerkt met de leerkrachten van de kleu-
tergroep kan vanuit één thema een inhoude-
lijke doorgaande lijn gerealiseerd worden. 
We spreken overigens bij de voor- en vroeg-
schoolse periode van ontwikkelingsbehoeften 
in plaats van onderwijsbehoeften, omdat we 
van mening zijn dat jonge kinderen gebaat 
zijn bij een aanbod dat aansluit bij een brede 
ontwikkeling. 

Inzicht in de ontwikkeling
Wanneer je wilt werken aan een doorgaande 
taal- en rekenwiskundige lijn, aansluitend bij 

de ontwikkelingsfasen, start je met observaties in 
de groep. Deze richten zich op het zien en benoe-
men van concrete ontwikkelingsbehoeften van 
kinderen ten aanzien van hun ontwikkeling en de 
condities waaronder dit plaatsvindt. Stel vragen 
als: waar is het kind in zijn ontwikkeling? Welke 
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Start met observatie in groep wanneer je wilt werken 
aan een ononderbroken leerlijn
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specifieke aanpassingen in aanpak, begeleiding 
en leertijd zijn effectief en nodig om een volgende 
stap in de (taal- en rekenwiskundige) ontwikkeling 
te maken? 
Ontwikkelingsbehoeften bevatten concrete 
aanwijzingen ten aanzien van de doelen en wat 
nodig is om deze doelen te bereiken. Hierbij is 
het noodzaak dat de pedagogisch medewerker of 
leerkracht gebruik maakt van doorgaande taal- en 
rekenwiskundige ontwikkelingslijnen, zoals de 
SLO-doelen voor (aanvang) groep 1 en 2. Je kunt 
dit aanvullen met tussendoelen – hierbij kunnen 
Het kwartje valt (Verbeeck & Verschuren, 2010) of 
de HCO-doelen gebruikt worden. 
Het is belangrijk om inzicht te hebben in de ont-
wikkeling van het jonge kind, de leerlijnen en 
de daarbij behorende (tussen)doelen. Ook moet 
je zicht hebben op een gevarieerd beredeneerd 
aanbod in de (kleine) kring, spel in de hoeken en 
een gerichte inzet van ontwikkelingsmateria-
len. De pedagogisch medewerker en leerkracht 
komen hiermee tegemoet aan de behoeften van 
kinderen en stimuleren en enthousiasmeren hen 
binnen de eigen ervaringswereld. De aanpak, 
peuter- en kleuterdidactiek, spelmaterialen en 
middelen verschillen met die van oudere kinderen. 
De handelingsvaardigheden van de pedagogisch 

>>

medewerker en leerkracht jonge kind 
zijn voorwaardelijk voor een kwalitatief 
goed aanbod. 

Het vormenproject: kleuters
Op basisschool ’t Holthuus in Huissen 
krijgen kinderen in groep 1-2 tijdens 
de ochtendkring een kunstagenda van 
Ton Schulten te zien. Hij is kunstschil-
der van kleurrijke landschapsmozaïe-
ken. De kleuters bekijken dit en praten 
erover. De schilderijen met huizen, 
kerken en bomen zijn herkenbare 
vormen. Het feit dat de schilder vier-
kanten, driehoeken en rechthoeken 
gebruikt en vaak één cirkel om zijn 
schilderijen mee te vullen, boeit hen 
enorm. Een goede start van dit kunst-
zinnige vormenproject! 
De dagen erna gaan de kleuters met boven-
bouwers in kleine groepen op speurtocht naar 
vormen in de school(omgeving). Ze leggen alle 
vondsten vast. Er is verwondering over de vele 
vormen. Daarna kijken de kinderen anders naar 
hun omgeving: het knikkerpotje is een cirkel, de 
stoeptegel vierkant, het wiel van de kar rond en 
de deur rechthoekig. De zandbak is ovaal. In de 
boombank is een trapezium zichtbaar. Maar hoe 
heet de vorm van de straatlantaarn? 
Nieuwe vormen worden verkend en geleerd. De 
kinderen maken vormstempelwerkstukken en 
eigen schilderijen die slechts uit vormen bestaan. 
In de beginfase is de eropuit-activiteit zinvol om 
het thema betekenis te geven: ze brengen een 
bezoek aan een kunstgalerie. 
Iedere dag brengen kinderen zelf iets mee. Zo vult 
de thematafel zich. De kring wordt interessant met 
de meegebrachte spullen. Iets meenemen stimu-
leert de taal-denkontwikkeling. Het geeft houvast 
bij het vertellen en de leerkracht kan gericht vra-
gen stellen. ‘Hoe kom je eraan? Vind je het mooi? 
Vertel eens waarom dit bij het project hoort?’  
Vlot hebben kleuters door wat een goede vraag is! 
Zelf iets meenemen versterkt ook het contact met 
thuis en tussen ouders en kinderen. 
Ook de speelhoeken worden aangepast. De blok-
ken zijn ineens vormen en de mozaïekstukken 
worden gespreksonderwerp door de variatie in 
driehoeken. Samen een cirkel maken in de gym-
zaal is niet zo moeilijk (in een kring zitten), maar 
een vierkant vormen is lastig. Gelukkig, na goede 
tips van een kleuter hoe je een hoek kan maken, 
lukt dit ook (vier kleuters strekken beide armen in 
een hoek van 90° en de anderen gaan in rechte lijn 
ertussen staan). 
De kinderen leren liedjes en versjes over vormen 
en werken met het vlooienspel, kaartspel, moza-
iek (eigen mozaïekwerk naplakken), kralenplank, 
blokken, logi blocks (omtrekken, natekenen, figuur 
of levensvorm maken), klei en diverse stempel-
vormen (met sponzen, halve aardappels, kurken, 

Aan de slag
Ga vanuit een beredeneerd 
aanbod opbrengstbewust 
met peuters en kleuters 
aan de slag, betekenisvol 
vanuit een gezamenlijk 
thema, zodat kinderen een 
passend aanbod krijgen, 
met ruimte voor eigen 
inbreng waarbij ze optimaal 
betrokken zijn en hun talen-
ten ontwikkelen.
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basisvormen. Veel van de activiteiten die genoemd 
zijn bij het kleuterproject, vinden op maat plaats in 
de peutergroep. Het accent ligt hier op het beleven 
van en experimenteren met primaire kleuren en 
vormen. Rood, geel, blauw en cirkels, driehoeken 
en vierhoeken, de peuters verkennen het spelen-
derwijs.
De bouwhoek verandert in een vormenhoek, de 
huishoek in een kleuren- en vormenwinkel en in 
een restaurant met ronde en vierkante borden, 
pannen en bekers. Welke kleur zit er in kleding? 
Wie heeft er iets met rood, geel of blauw aan? 
Boeiende en leerzame activiteiten zijn er te over! 
Spelen met vormen kleurbeleving, bewust worden 
en kennis van de primaire kleuren, kleuren men-
gen, donkere en lichte (primaire) kleuren maken 
door zwarte of witte verf te mengen met een kleur. 
Rechthoeken en driehoeken worden gemaakt met 
vouwwerk (rechte vouw of schuine vouw). Teke-
nen, vingerverven (en stippenwerk) en schilderen 
op diverse vormen papier, vormen omtrekken, 
eigenschappen van vormen ervaren en benoemen 
(voeldoos), (vormen) kleien, stempelen met vor-
men, spelen met (insteek)mozaïek ...
Geregen kralen van diverse vormen of in stukken 
geknipte dikke rietjes zorgen voor kleurrijke ket-
tingen. Een ligakoek verandert al etende in een 
driehoek of cirkel. Liedjes gaan over kleuren of 
vormen. Het spelletje ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 
en het is…’ komt dagelijks terug. De wielen van de 
driewieler worden drie rondjes en de stoeptegels 
blijken vierkant te zijn! 
Langzaam ontwikkelt zich een tentoonstellings-
ruimte met kunstobjecten in allerlei vormen. Een 

spijkers). Welke vorm heeft je gezicht eigenlijk? 
Met een overheadprojector wordt de schaduw van 
de zijkant van het gezicht zichtbaar; trek het profiel 
en je ziet wie het was. Wat een ervaring!
Ter afsluiting is er een tentoonstelling. Ouders 
krijgen van hun kind een uitnodiging in stijl en 
als de galerie open gaat, kunnen ze een bod uit-
brengen op het werk van hun kind. Er is een kas-
sahoek, waar kleuters zelf afrekenen en bonnen 
stempelen. Er is koffie en thee met vierkante en 
rechthoekige cake en limonade met driehoekzou-
tjes. Behalve eigen schilderwerk laten kleuters 
hun werk zien uit de vormenmap. Zo wordt er niet 
alleen veel geleerd, maar is er ook belangstelling 
voor hun producten. Dat komt het positieve zelf-
beeld en zelfvertrouwen ten goede. Aan het eind 
van het project genieten de kleuters na en evalu-
eren wat er geleerd is. Zijn alle antwoorden op de 
vragen die ze bij de start hadden nu beantwoord? 
Wat vonden ze de leukste, boeiendste activiteit 
bij dit project? Een groepsportfolio met foto’s en 
uitspraken van kinderen zorgt voor napret! De 
resultaten van de kinderen worden vastgelegd in 
hun kindportfolio, in het observatie- en registra-
tiesysteem en er wordt vastgesteld of de ontwik-
kelingsdoelen zijn bereikt.

Peuters en het vormenproject
Vanuit hetzelfde thema is er gewerkt met peuters. 
De leerlijnen en SLO-doelen voor vierjarigen bie-
den houvast om vanuit observaties een berede-
neerd aanbod te bepalen. 
Het vertrekpunt voor de peuters is de kunstenaar 
Pieter Mondriaan met zijn primaire kleuren en 
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Creatieve activiteiten bieden volop kansen en mogelijkheden voor leerervaringen
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Leestips

In het vormenproject kwamen dus veel aspec-
ten van de doelen voorbij. Met een kunstzinnige 
invalshoek blijkt er spelenderwijs veel geleerd 
te worden. We kijken nu alleen naar de taal- en 
rekenwiskundige ontwikkeling, maar ook andere 
gebieden kwamen tijdens het vormenproject aan 
bod, zoals (senso)motoriek, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en spel- en creatieve ontwikkeling. 
 
Doorgaande lijn en samenwerking 
Om inzicht te krijgen in elkaars werkwijze en een 
gezamenlijke aanpak te ontwikkelen, is het dus 
belangrijk dat pedagogisch medewerkers en leer-
krachten zowel op organisatorisch als inhoudelijk 
vlak samenwerken. Het spreekt voor zich dat de 
inhoud van het aanbod afgestemd moet zijn op de 
eigen doelgroep. Samen werken aan een door-
gaande leerlijn en (tussen)doelen biedt houvast, 
net als gericht zijn op een gezamenlijke visie op 
het jonge kind en dezelfde taal spreken. Let er wel 
op dat je hierbij aansluit bij de ontwikkelingsbe-
hoeften van ieder kind. 
Factoren die een positieve invloed hebben op de 
kwaliteit van een doorgaande lijn tussen voor-
school en basisschool zijn: een kleine fysieke 
afstand (in hetzelfde gebouw zitten), gebruik van 
hetzelfde VVE-programma of afstemming van 
thema’s (Aarssen, Abell & Bontje, 2012). Samen 
eropuit en naar elkaars tentoonstelling kijken 
biedt mogelijkheden om elkaar te leren kennen 
en vraagt respect voor elkaars producten. Het 
geeft tevens de ouderbetrokkenheid een positieve 
impuls, zeker als zij thuis een peuter en een kleu-
ter hebben die met hetzelfde thema werken. 

Samenwerking tussen voor- en vroegschoolse 
instellingen zal de ontwikkeling van het jonge kind 
en ouderbetrokkenheid ten goede komen! 

Met dank aan Edith Woudenberg, destijds leerkracht op  
’t Holthuus.

foto van het eigen schilderwerk wordt naar huis 
verstuurd als uitnodiging voor de afsluitende ten-
toonstelling. Een samen gemaakt groepsschilder-
werk van gekleurde vierkanten en andere vormen 
is de blikvanger voor de ouders. Zo worden de 
peuters kleine kunstenaars!

Een veelzijdig thema
Creatief en spelenderwijs ervaringen opdoen biedt 
kansen voor leerervaringen. Door aan te sluiten bij 
de eigen ervaringen en betekenisvol aan de slag te 
gaan, wordt de leergierigheid opgewekt en gesti-
muleerd. Met het vormenproject hebben kleuters 
en peuters gewerkt aan verschillende taal- en 
rekenwiskundige doelen.
 
Onderstaande activiteiten uit het project hadden 
bijvoorbeeld een relatie met taal:
•   Mondelinge communicatie: (kleine) kringge-

sprek, eigen schilderij toelichten, vergelijken, 
verschillen en overeenkomsten benoemen, 
eigen ervaring verwoorden, verkopen (onder-
handelen), verteltafel, poppenkast spelen, lied-
jes en versjes.

•   Woordenschat: vormbegrippen, begrippenvul-
ling (ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relatie), 
meetbegrippen, woordweb, relatiebegrippen, 
galerie, museum, tentoonstelling, kassa.

•   Ontluikende - en beginnende geletterdheid: 
vormen en/of letters stempelen, toegepast 
schrijven, eigen naam geven aan schilderij, 
galerie verkoop lijst, naambord voor de galerie 
ontwerpen.

•   Boekoriëntatie: themaprentenboeken, galerie-
boek maken, vormenboek maken, boek vouwen 
(verschillende vormen en afmetingen papier 
gebruiken).

Niet alleen de relatie met taal was duidelijk zicht-
baar, veel activiteiten hadden ook een relatie met 
rekenwiskunde:
•   Getalbegrip: tellen (driehoek, vierhoek, zes-

hoek, achthoek), hoeveelheden, omgaan met 
getallen, geld, prijskaarten, cijferkennis, bladzij-
den in zelf gemaakte vormenboek nummeren, 
schilderijen nummeren.

•   Meten: vergelijken, lengtes, omtrek, opper-
vlakte, inhoud, gewicht, geldwaarden, zijdes 
van driehoek (gelijkbenig), verschil lengtes zijde 
vierhoek en rechthoek , kleurenkennis met 
licht/donker nuances, lijst maken en opmeten, 
schematiseren, tijdsaspecten (openingstijden 
tentoonstelling, dagen van de week, aftelkalen-
der).

•   Meetkunde: vormenkennis, meetkundige 
begrippen (voor achter, naast, links en rechts), 
plattegronden, spiegelen, symmetrie, figuur 
samenstellen, levensvorm maken, vouwpro-
gramma, construeren, opereren met vormen en 
figuren.
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•  SLO-doelen voor groep 1 en 2:  
www.slo.nl/jongekind/doelen

•  HCO-doelen: www.hco.nl/?id=1946


