
 

 

Visie op onderwijs in de groepen 1-2 

Het uitganspunt van onze visie is om vanuit een krachtige leeromgeving en een beredeneerd aanbod de 

ontwikkeling van de leerling in het spel te observeren. Op deze manier kunnen de leerkrachten aansluiten bij wat de 

leerling nodig heeft. Op welke wijze dit vormt krijgt in de dagelijkse praktijk wordt verderop in dit stuk toegelicht.  
De kernwaarden van onze school vormen de basis van de visie. Met het team zijn gezamenlijk de volgende 

kernwaarden bepaald;  

• Eigenaarschap   

• Zelfvertrouwen   

• Creativiteit   

• Onderzoeken   

• Verwondering   

• Samenwerken   

• Respect   

• Plezier   
 

Door deze kernwaarden leidend te laten zijn voor ons handelen in de dagelijkse praktijk en vormgeving van het 
onderwijsaanbod, worden deze gewaarborgd. Hieronder kunt u lezen op welke manier deze kernwaarden zichtbaar 
zijn in de klas: 

 
Eigenaarschap  
Eigenaarschap speelt een belangrijke rol in onze onderwijspraktijk. Aan de start van een schooljaar wordt in groep 1 

en 2 in samenspraak met de ouders tijdens een startgesprek bepaald welke verwachtingen ouders hebben van het 

schooljaar en of er wensen zijn m.b.t. de leerinhoud of leervaardigheden van de leerling. Vanaf groep 3 gebeurt dit 

middels een kindgesprek. Daarnaast komt eigenaarschap in de dagelijkse praktijk op de volgende manier tot uiting: 

- Aan het begin van het schooljaar worden de regels die horen bij de methode ‘KIVA’ vertaald naar 
klassenregels. De kinderen geven deze regels zelf mee vorm “Hoe zorgen we dat we een groep zijn en fijn 
kunnen werken”.   

- De leerlingen bepalen binnen een thema wanneer ze de themawerkjes willen maken.   
- De leerlingen kiezen tijdens de speelwerktijd welk werkje zij willen gaan doen en met wie ze dit werkje 

willen doen. Het kiezen gebeurt in de door middel van het planbord waarop het activiteitenaanbod middels 
plaatjes van de spelhoeken, werkjes en kasten weergegeven staat. De leerling kan aan de hand van 
geschreven cijfers zien of het werkje nog gekozen kan worden door te tellen hoeveel kinderen al in de 
spelhoek of bij het werkje aan de slag zijn. Op enkele momenten biedt de leerkracht een gestructureerde 
activiteit aan waaraan kinderen deel mogen nemen op een zelfgekozen moment.   

- De leerlingen krijgen de mogelijkheid om samen met de leerkracht de spelhoeken in de klas in te richten. Zij 
mogen daarvoor spullen van thuis meenemen.  

- Leerlingen hebben op enkele dagen in de week de mogelijkheid te kiezen op welk moment ze fruit eten.  
- De leerlingen krijgen de ruimte om zelf leervragen te bedenken binnen een thema. De leerkracht behandelt 

een van de leervragen tijdens een kringmoment. Aan het einde van het thema wordt met de leerlingen 
geëvalueerd wat er geleerd is.   

Door op deze manier om te gaan met eigenaarschap van de leerlingen worden vaardigheden als zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid gestimuleerd.  

 

 

 



 

 

 

 

Onderzoekend leren  
Onderzoekend leren is een pijler van het strategisch beleidsplan van Cadans Primair en neemt een belangrijke plek 
in ons onderwijs. Door middel van het aanbieden van de onderwijsstof op verschillende manieren worden 
creativiteit en het denkvermogen gestimuleerd.  Door kinderen zelf leervragen te laten bedenken bij een onderwerp 
of thema worden van leerlingen andere vaardigheden gevraagd dan in een klassikale les waarbij de leerkracht de 
stof overbrengt. Leerlingen met verschillende interesses en talenten worden bij onderzoekend leren aangesproken 
bijdrage te leveren aan het proces en het resultaat. Vaak wordt er tijdens het onderzoekend leren samengewerkt in 
groepjes.  

 
Samenwerken  
Door gedurende de hele basisschoolperiode structureel aandacht te besteden aan samenwerken vergroten wij de 
samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen. Op die manier bereiden wij de leerlingen voor op een actieve 
deelname in de maatschappij, waarbij ze zelfredzaam zijn en kunnen bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Dit 
gebeurt door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten, belangen en die van een groep of collega. De 
samenwerkingsvormen worden in de verschillende lessen op verschillende manieren aangeboden.  

                                               

Respect en plezier 
Op onze school zijn alle leerlingen welkom. Voorwaarde is wel dat wij wat de leerling nodig heeft kunnen bieden  
binnen onze onderwijssetting. Door diversiteit in leerling populatie leren we kinderen inclusie en diversiteit kennen. 
Leerlingen leren elkaar te helpen waar nodig. Per leerling wordt passende leerlingenzorg geboden, indien nodig in 
samenwerking met de intern begeleider en externe instanties. Leerplezier is van groot belang gedurende de hele 
basisschoolperiode om kinderen betrokken te maken bij hun eigen proces. Door elke leerling zo goed mogelijk te 
begeleiden werken we samen met leerkrachten, ouders en leerlingen aan het behouden en vergroten van dit 
plezier.  

 

Door deze kernwaarden na te streven en te integreren in ons onderwijs ‘Leren we voor het leven.’  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leerlingvolgsysteem  

In groep 1-2 worden de leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind van Driestar Parnassys (2017) als leidraad gebruikt 
voor het aanbod. In de spelsituaties en hoeken komen deze doelen terug middels de inrichting en het 
aanbod. Daarnaast biedt de leerkracht spelbegeleiding, instructie en verwerkingsactiviteiten aan tijdens de inloop 
en tijdens de vrije speelwerktijd. Door middel van observaties blijkt wat een leerling aan begeleiding nodig heeft om 
tot ontwikkeling te komen. In het onderwijsaanbod in de groepen 1-2 staat spel centraal. Spel is het middel om 
leerontwikkeling te stimuleren.  
 
  

Spel in groep 1-2.   
“Spel is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van jonge kinderen” (Janssen-Vos, 2006; Boland, 2015). 
Wanneer het spontane spel gevolgd en gestimuleerd wordt leidt dat tot ontwikkeling op allerlei verschillende 
ontwikkelingsgebieden. De ontwikkelingsgebieden zijn ; spel, rekenen, taal, motoriek en de sociaal- emotionele 
ontwikkeling. Voor elk ontwikkelingsgebied zijn door de overheid doelen vastgesteld welke op onze school 
worden geregistreerd door middels van ons leerlingvolgsysteem. 
 
In groep 1-2 wordt het onderwijsaanbod vormgegeven aan de hand van thema’s. De leerkrachten bepalen aan het 
begin van het schooljaar welke thema’s aan bod zullen komen. Hierbij wordt gelet op de betekenis voor de 
leerlingen, zoals feestdagen, seizoenen en de thema’s die schoolbreed gebruikt worden.  
Naast de basisspelinrichting waar elk lokaal over beschikt, zoals een zandwatertafel, een huishoek en een bouwhoek 
is er elk thema een wisselende themahoek. Op basis van het onderwerp van het thema wordt door de leerkracht, in 
samenwerking met de leerlingen, de keuze voor de inrichting van de spelhoeken bepaald.  
 

De spelhoeken sluiten aan bij de spelontwikkelingsniveaus van de leerlingen, 
zoals onder andere rollenspel, constructief spel en ontdekkend spelen. Hierdoor 
komen allerlei spelfasen- en spelvormen aan bod. De manier waarop de 
leerkracht aansluit bij wat de leerling nodig heeft is van belang om ervoor te 
zorgen dat de leerling zich tijdens het spel ontwikkeld. Het stimuleren van 
creativiteit en verwondering, onderzoekend leren, bewegend leren, het gebruik 
van coöperatieve werkvormen en het samenwerken zijn belangrijke 
uitgangspunten. Vanuit observatie wordt gekeken hoe de ontwikkelingsdoelen 
van ons leerlingvolgsysteem zichtbaar zijn in de verschillende fases en 
elementen van het spel. Op basis hiervan kan de leerkracht de krachtige 
leeromgeving uitbreiden en verdiepen. Zo komt de leerling al spelend tot leren 
en ontwikkeling.    
 

https://www.theresiaschool.net/

