
Werken in één leefgroep
in onze kleuterschool



Waarom zetten we deze stap?



Waarom zetten we deze stap?

▶ Het nieuwe leerplanconcept van het katholiek onderwijs “Zin in leren! Zin in 
leven!” legt de nadruk op meer ontwikkelingsgericht werken met kinderen 
zowel in de kleuterschool als in de lagere school.

▶ Onze keuze om in één leefgroep te werken sluit hier naadloos op aan.

▶ Als kleuterteam zien we hierin echt kansen om nog meer in te zetten op de 
individuele ontwikkeling van elke kleuter. Het geeft meer ruimte om elk kind 
op zijn eigen ritme te laten groeien.

▶ Dit hebben we niet snel beslist. Wij zijn in scholen gaan kijken die zo werken 
en hebben hierrond heel wat informatie opgezocht. Het kleuterteam overlegt 
met  veel inzet en enthousiasme om van deze nieuwe uitdaging een succes te  
maken.



Wat betekent dit in de praktijk?



Wat betekent dit in de praktijk?

▶ Rust in de klas

▶ Leren van elkaar

▶ Beter aansluiten bij ieders ontwikkelingsniveau

▶ Positief effect op zelfbeeld 

▶ Sociale vaardigheden ontwikkelen

▶ Voldoende leerkansen bieden

▶ Evenwichtige samenstelling van de groepen



Rust in de klas, hoezo?



Rust in de klas, hoezo?

▶ Een rustige klassfeer creëren we ook door de leeftijden evenwichtig te 
verdelen. 

▶ Een grote groep oudere kleuters kan best wel vinnig en druk zijn. 

▶ Jonge kinderen kunnen bij de instapmomenten meer aandacht krijgen van de 
juf omdat de basisgroep het klasgebeuren goed kent en zelfstandig aan de 
slag kan gaan. Hierdoor verloopt dit moment vlotter voor de instappertjes en 
worden deze jonge kinderen vlugger opgenomen in de groep. 



        Hoe leren van elkaar?



 Hoe leren van elkaar?

▶ De samenstelling van de groep kan je vergelijken met een  gezinssituatie 
waarbij grotere kinderen zorg dragen voor de kleintjes. Oudere kleuters 
ontwikkelen de vaardigheid om iets uit te leggen, krijgen 
verantwoordelijkheidszin en kunnen praktisch helpen bij aan- en uitdoen van 
jassen, boekentassen uitladen,…

▶ Uit het voorleefgedrag van grote kleuters leren de kleintjes de regels en 
afspraken van  de klas veel sneller.

▶ Er is ook een positief effect op de taalontwikkeling van de jongere kinderen 
omdat oudere kleuters reeds meer taalvaardig zijn.



Hoe beter aansluiten bij ieders 
ontwikkelingsniveau?



Hoe beter aansluiten bij ieders 
ontwikkelingsniveau?

▶ Door observaties in de klas - wat kinderen boeit, wat hen bezighoudt, waar ze 
goed  of minder goed in slagen,… - stemt de juf haar begeleiding en aanbod af 
op hun noden.  Verschil is het uitgangspunt, we gaan NIET uit van 
gemiddelden. Hierbij staat het stimuleren van de individuele ontwikkeling 
centraal. Elk kind mag op zijn ritme groeien.

▶ De  differentiatie zit hem meer in de begeleiding dan in het aanbod; er is 
geen apart aanbod voor elke leeftijd. Enkel voor de oudste kleuters zijn er 
aparte  

▶ activiteiten voorzien die hen voorbereiden op de overstap naar het eerste 
leerjaar



Positief effect op het   
zelfbeeld, hoezo?



Positief effect op het   zelfbeeld, hoezo?

▶ Wanneer een kind het nog moeilijk heeft met een activiteit, krijgt het de 
mogelijkheid om aan te sluiten bij een eenvoudiger aanbod. Ook omgekeerd 
kan een kind dat meer uitdaging nodig heeft, aansluiten bij een moeilijkere 
opdracht. Zo krijgt iedereen de kans om succes te ervaren.

▶ Ieder kind haalt het beste uit zichzelf naar boven en mag daar trots op zijn!



        Hoe werken aan 
sociale vaardigheden ?



 Hoe werken aan sociale vaardigheden?

▶ Kinderen worden gestimuleerd om elkaar te helpen en rekening te houden 
met elkaar. Ze leren omgaan met diversiteit, niet alle kinderen zijn 
hetzelfde. 

▶ Elk schooljaar verandert de rol van elke kleuter in de groep. Ze zijn altijd 
eens de jongste , de middelste of de oudste in de groep waardoor ze andere 
taken en verantwoordelijkheden leren opnemen.



Zijn er voldoende  leerkansen?



Zijn er voldoende  leerkansen?

▶ Er is meer leerwinst door de individuele aanpak en meer gerichte begeleiding 
op maat van elk kind.

▶ Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig aan de slag te gaan en hun 
leren in eigen handen te nemen.  

▶ Dit is wat het nieuwe leerplanconcept van het katholiek onderwijs beoogt: 
“Zin in leren! Zin in leven!”



       Hoe worden de 
groepen 
samengesteld?



Hoe worden de groepen samengesteld?

▶ De verschillende leeftijdsgroepen worden evenwichtig verdeeld over de acht 
klassen. Dit betekent dat elke klasgroep bestaat uit kleuters van 2,5 jaar tot 6 
jaar.

▶ In het begin van het schooljaar starten alle klassen met een kleiner aantal 
kinderen.  Na elke vakantie worden de instappertjes evenredig verdeeld over 
de verschillende klassen, waardoor pas tegen het einde van het schooljaar de 
groepen voltallig zijn.


