
 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kleuters op 
Het Baken 
Visie, onderwijs en ontwikkeling 



Visie 

Missie van het Baken: De kinderen op Het Baken leven niet om te leren, maar leren om te leven.  

Visie op onderwijs aan kleuters op Het Baken  

Kleuters ontwikkelen op een geheel eigen wijze. Ontdekkend, met gebruikmaking van de zintuigen, 

ontdekken jonge kinderen hun omgeving. Spel wordt een dagelijkse activiteit, waarbij wij vanuit onze 

leerkrachtrol vooral observeren, stimuleren en begeleiden, zodat een kleuter een volgende stap in de 

ontwikkeling kan maken. Zo leren jonge kinderen hun leefwereld kennen. Om aan de 

ontwikkelbehoefte te voldoen zorgen we in de eerste plaats voor een goede sfeer in de groep, zodat 

kleuters zich op hun gemak gaan voelen; zo creëren we een veilig en gezond pedagogisch klimaat.   

Daarnaast leren we kleuters medeverantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. De basis 

voor ons onderwijs is een beredeneerd aanbod. Vanuit een beredeneerd aanbod verzorgen we een 

thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle en samenhangende activiteiten, op basis van vooraf 

gestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Voorwaarde hierbij is een ‘rijke en uitnodigende 

speelleeromgeving’ die rondom een thema wordt gecreëerd. De omgeving sluit als het ware aan bij 

de belevingswereld van de kleuter. Ze kunnen allemaal op hun eigen niveau, samen of alleen, spelen, 

ontdekken en leren, zodat zij zich op geheel eigen wijze kunnen ontwikkelen.   

 

 

 

 

 

 

  



Kleuters op Het Baken leven 

niet om te leren, maar leren 

om te leven. 

 

Onderstaand schema laat zien welke aspecten hierbij belangrijk zijn:  
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Het stimuleren  van 

creativiteit 

 

Zelfredzaamheid 
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Samen 
 

We zorgen binnen elke groep voor een positief leerklimaat. 

 We stimuleren de sociale- en emotionele ontwikkeling 

 We gebruiken de methode Leefstijl 

 Groepsregels zijn zichtbaar 

 We bieden houvast door te werken vanuit vaste dagelijkse routines 

 Kleuters leren met- en van elkaar  

 Er is ruimte om alleen te werken en te spelen maar ook omdat samen te doen 

 

   

 

  



Het stimuleren van creativiteit 
 

We bieden de kleuters verschillende activiteiten, waarbij zij zich creatief kunnen uiten en 

ontwikkelen. 

 Muziek maken en dansen 

 Liedjes zingen 

 Poppenkast spelen 

 Toneel spelen 

 Beeldende vorming en handvaardigheid 

 Zelfstandig (samen)werken in het kunstzinnige atelier 

 Muzische vorming 

 

 

 

  



Leren en ontwikkelen op eigen niveau 
 

We stimuleren kleuters om zich op een positieve manier te ontwikkelen. We sluiten aan bij hun eigen 

ontwikkeling en stimuleren de volgende stap. 

 Om de ontwikkeling van kleuters te volgen, maken wij gebruik van het observatie- en 

registratiesysteem KIJK! Binnen dit kind volgsysteem zijn de (SLO1 jonge kind) doelen 

gekoppeld aan de ontwikkelingslijnen en passend bij een ontwikkelingsleeftijd. Hierin is een 

opbouw. 

 We moedigen aan, dagen uit, stimuleren, motiveren, faciliteren en enthousiasmeren, want… 

‘door proberen kan je het leren!’  

  

                                                             
1 Stichting Leerplan Ontwikkeling 
 



Leren binnen een betekenisvolle context 
 

We werken thematisch en laten de activiteiten aansluiten bij de ervaringen en belevingswereld van 

kleuters. Hierbij richten we een thematafel en speelhoeken in, zodat er een gevarieerde 

uitnodigende speelleeromgeving is. 

 Uitdagende en wisselende hoeken 

o Huishoek 

o Themahoek  

o Bouwhoek 

o Taalhoek en rekenhoek 

o Motoriekhoek 

o Atelier 

o Zand- en watertafel 

 Per thema een beredeneerd aanbod met inhoudelijke leeraspecten: 

o Rekenactiviteiten (met de methode ‘Met sprongen vooruit’) 

o Taalactiviteiten (met de methodes ‘Fonemisch Bewustzijn’ en ‘Wat zeg je?’) 

o Sociaal-emotioneel (met de methode “Leefstijl”) 

o Wereldoriëntatie  

o Muziek 

o Drama en dans 

o Gym en spel 

o Handvaardigheid 

  



Ervaren en ontdekken 
 

Kleuters leren ontdekkend en ervaren de wereld om hen heen met vallen en opstaan, ze krijgen de 

ruimte door vooral veel te doen en te beleven! 

 Elke dag stimuleren we beweging en de motorische ontwikkeling middels tik- en zang spelen, 

door buiten te spelen en te gymmen 

 We zorgen per thema voor uitdagend materiaal in de groep dat beweging en oog-hand 

coördinatie stimuleert, waarbij er ook aandacht is voor de teken- en schrijfbewegingen 

 In elke groep is er een gevarieerd aanbod voor elk niveau en maken we gebruik van 

ontwikkelingsmateriaal 

 

 

                                                              

  



Zelfredzaamheid 
 

We leren kleuters medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.  

 Kleuters kiezen zelf een activiteit op het planbord, het is zichtbaar wat zij al gedaan hebben 

en wat zij nog kunnen kiezen (te doen hebben) 

 We blikken terug en evalueren samen met de kleuters hoe de activiteit is gegaan en wat zij 

hebben geleerd  

 We leren kleuters om te gaan met hun emoties  

 We (laten) leren de kleuters zoveel mogelijk zelf doen (tas en materiaal pakken, aankleden, 

opruimen)  

  

   

 

  



Betrokkenheid 
 

Kleuters kunnen meedenken over leervragen en het leeraanbod, waardoor de betrokkenheid 

toeneemt. Hierdoor gaan zij zich mede-eigenaar en verantwoordelijk voelen. 

 Per thema leervragen inventariseren  

 Om de betrokkenheid te vergroten, mogen….Kleuters mogen spullen van huis meenemen, 

passend bij het thema (voor de thematafel of om mee te spelen, zodat we school en thuis 

met elkaar verbinden) 

 In de groep is zichtbaar met welk thema we bezig zijn  

 Kleuters ervaren dat de groepsruimte en het materiaal van hun is, waar zij voor moeten 

zorgen en verantwoordelijkheid voor dragen 

 Kleuters leren verantwoordelijkheid t.o.v. de groepsruimte en het materiaal 

 We zijn betrokken bij elkaars leven en welbevinden en zorgen voor elkaar 

 

 

      

 


