Groep 1-2

Praktische handvatten
voor onderwijs na de schoolsluiting
Inleiding
Bij het opengaan van de scholen bieden we u graag gerichte suggesties en praktische handvatten om een goede en snelle start te kunnen maken. We hebben tips voor de volgende vakgebieden: sociaal-emotioneel welbevinden, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en taal/spelling.
Hierbij staat voorop dat er vanzelfsprekend ruimte en aandacht is voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.
Door met het team rust en ruimte te creëren binnen de school komt er ook weer ruimte om het leerproces te
hervatten. De komende tijd kan een zoektocht zijn. We wensen u daar, in gezamenlijkheid met het team, veel
succes bij.
Bent u op zoek naar meer informatie over de verschillende vakgebieden, dan verwijzen we graag naar de uitgebreide handreiking: expertis.nl/wp-content/uploads/Handreiking-na-schoolsluiting-Expertis-Onderwijsadviseurs.pdf
Heeft u vragen over het opstarten van het onderwijs, neem gerust contact met ons op.
We denken graag met u mee!
Expertis onderwijsadviseurs
www.expertis.nl

Algemeen - Praktische handvatten groep 1-2
Geef prioriteit aan het welbevinden van de leerlingen. Praat met leerlingen over wat ze meegemaakt en ervaren
hebben. Het is voor leerlingen fijn te horen als andere leerlingen hetzelfde ervaren, meegemaakt hebben. Concrete
werkvormen zijn: de gevoelenskaart en de gevoelsthermometer. Wees je ervan bewust dat aandacht voor gesprek
niet alleen in de (grote/ kleine) kring kan gebeuren, maar ook heel goed geïntegreerd kan worden tijdens het spelen/werken. Naast het verwerken van de periode thuis is het belangrijk om de bestaande regels en routines in de
groep aandacht te geven. Lees voor meer info het artikel: Groepsvorming nu de school weer opengaat. Maak van je
klas weer een groep.
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Zorg voor doelgericht spelaanbod. Je kunt zo doelgericht spelend werken aan de cruciale doelen voor de taal, reken-,
motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kies voor functioneel aanbod in de hoeken, zoals bijvoorbeeld het
toevoegen van geld, pen en papier, kookboeken en tijdschriften in de huishoek of de winkel. Denk ook eens aan
het verstoppen van letters of cijfers tijdens het buitenspelen of in het gymlokaal. Werk daarnaast met begeleid en
gestuurd spel, waarbij je via meespelen en/of spelscripts samen met de leerlingen diverse rollen in het spel verkent/
oefent. Je lokt diverse spelsituaties uit en ontwikkelt doelgericht spelen. Dit biedt eveneens de mogelijkheid om te
observeren. Buitenspelen is een kans om de diverse ontwikkelingsgebieden voor leerlingen te combineren. Spelen
met zand- en water biedt kansen om te bouwen, begrippen aan te bieden en motorisch vaardig te worden. Buitenspelen biedt ook kansen om natuur en techniek te ontdekken.

Sociaal-emotioneel – welbevinden
De eerste stap: gesprekken met leerlingen
Geef leerlingen de ruimte hun verhaal te vertellen en neem de tijd de leerlingen weer te zien. Observeer de leerling
en kijk naar de fase van ontwikkeling waarin de leerling zit. Wees je ervan bewust dat aandacht voor gesprek niet
alleen in de (grote/ kleine) kring moet gebeuren, maar ook heel goed geïntegreerd kan worden tijdens het spelen/
werken. Naast het verwerken van de periode thuis, is het belangrijk om de bestaande regels en routines in de groep
aandacht te geven.
Zie voor een praktische handreiking voor de eerste stap ook bijlage I, een mooie manier om in gesprek te gaan met
de leerlingen over afgelopen tijd.
Mocht je willen terugblikken op corona dan kun je deze prentenboeken gebruiken:
• Dokter Vrolijk - Corona
• Gijs Gekko - een knuffel op afstand
• gratis ebook - Flip, grote vriend en corona
• gratis ebook - Noor
• gratis ebook - Het supersaaie - spannende - samen - alleen zijn avontuur
• gratis ebook - De Corona’s op Gezinsvakantie
Vanuit het boek ‘het Kleurenmonster’ kun je met kinderen in gesprek gaan over gevoelens.

Didactische keuzes op het gebied van taal/leesontwikkeling en rekenontwikkeling
Algemeen Taal groep 1-2
1.	
Tijdens kringen t.a.v. taalontwikkeling en door de dag heen krijg je als leerkracht informatie over de ontwikkeling van de leerlingen op elk taaldomein. Geef zo nodig leerlingen extra aanbod op het gebied van taalontwikkeling in de kleine kring, met behulp van ontwikkelingsmateriaal of via begeleid spel in de hoeken.
2.

 esteed aandacht aan alle taaldomeinen (verhaalbegrip/mondelinge taal/ fonologisch en fonemisch beB
wustzijn) en maak zoveel mogelijk de verbinding met elkaar. Probeer bijvoorbeeld de doelen van verhaalbegrip, woordenschat/mondelinge taal en fonemisch bewustzijn te koppelen aan de teksten in prentenboeken. Laat de woordenschat terugkomen in de hoeken door het toevoegen van concrete materialen.
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Denk hierbij ook aan een rijk ingerichte leeshoek met attributen bij het prentenboek, een verteltafel, of een
lettertafel. Je kunt ook gebruik maken van digitale prentenboeken. Meer informatie hierover is te vinden in
bijlage II.
3.	Laat leerlingen praten en waar mogelijk ‘schrijven’, aansluitend bij de ontwikkelingslijn invented spelling.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan krabbelschrift, over hun ervaringen tijdens de afgelopen periode. Laat de
leerlingen hierbij ook tekenen. En zet coöperatieve werkvormen in, zodat er veel interactie met elkaar plaats
vindt.

Taal-leesontwikkeling groep 1-2
1.

 oor een goede leesstart in groep 3 is het van belang om in groep 2 te werken aan de doelen fonemisch
V
bewustzijn en het opbouwen en uitbreiden van de letterkennis. In groep 1 ligt de focus meer op het fonologisch bewustzijn.

2.	Monitor leerlingen in hoeverre ze de doelen behalen. Handel preventief en zorg voor pre-teaching en verlengde instructie wanneer je merkt dat leerlingen doelen nog niet beheersen, die ze conform hun ontwikkelingsniveau al wel zouden moeten beheersen.
3.

 erk doelgericht en geef expliciet instructie om de doelen fonemisch bewustzijn en letterkennis te behaW
len. Als leerkracht sta je model en zorg je ervoor dat alle leerlingen actief meedoen.

4.

 org voor taalrijke activiteiten en hoeken, waar leerlingen werken aan taaldoelen. Zorg voor het inzetten
Z
van een lees-schrijfhoek, een leeshoek en voor veel talige elementen in de themahoek (briefjes om te schrijven en te versturen, teksten/reclamefolders/kookboeken om te lezen).

Begrijpend luisteren groep 1-2
1. 	 L ees veel en herhalend voor, waarbij je elke keer voor een ander leesdoel kiest. Herhaling zorgt voor dieper
tekstbegrip; als leerlingen de verhaallijn al kennen, kunnen zij zich meer richten op de moeilijkere woorden,
de verbanden en de relaties in een tekst.
2.

 ies voor brede thema’s en zoek bij elk thema meerdere tekstsoorten en -structuren om zo leerlingen kennis
K
over de wereld te laten opbouwen. Dit werkt als een soort klittenband, waaraan nieuwe kennis beter blijft
plakken.

3.

 ies rijke, complexe teksten, hiermee stimuleer je de taalontwikkeling. De woordenschat wordt uitgebreid
K
en het bevordert de kennis van taal en de wereld. Sommige leerlingen komen hier alleen maar in aanraking
mee op school.

4.

S tel tekstgerichte vragen, zodat de inhoud van de tekst centraal staat. Dus niet ‘heb jij de maan wel eens
gezien?’, maar ‘hoe wordt in de tekst de maan beschreven?’ De focus ligt niet op luisterstrategieën.
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5.

 org voor veel interactie; laat leerlingen, bijvoorbeeld door middel van coöperatie werkvormen, veel met
Z
elkaar praten over de tekst. Dit vergroot niet alleen het tekstbegrip, maar stimuleert ook de mondelinge
taalvaardigheid en woordenschat.

Zie bijlage II voor nog meer praktische tips voor de invulling van de taal-leesontwikkeling.

Algemeen rekenen
5 stappen:
Stap 1:
Breng in kaart wat
leerlingen nog niet
kunnen (gerelateerd
aan de SLO doelen
eind groep 2
rekenen)

Stap 2:
Selecteer uit deze
doelen wat cruciale
doelen zijn voor deze
jaargroep.

Stap 3:
Inventariseer voor
welke leerlingen dit
geldt.

Stap 4:
Maak een
eenvoudige planning,
wanneer je welke
doelen gaat
aanbieden.

Stap 5:
Noteer welke
materialen ed. je
nodig hebt om deze
doelen te bereiken.

Rekenwiskundige ontwikkeling groep 1-2
1.
		
		
		

 oorbeelden van essentiële doelen zijn:
V
- Tellen ( tot 12/20, heen en terug)
- In kaart brengen van beheersing: lezen van getalsymbolen 0 t/m 10 + koppelen aan hoeveelheid.
- Begrippen meer en minder

2.

Richt op veel verwerking van de instructie in kleine groepjes (op niveau) met concreet materiaal.

3.

 enut de formele en informele rekenmomenten, zowel in de kringen als door de dag heen. Denk bijvoorB
beeld aan jaar/dag/week/dagritme/tijd die vaak in informele settings terug komen. Buiten spelen kan ook
ingezet worden om zang-en tikspelletjes met aftellen en getallen te oefenen. Ook begrippen als zwaar-licht,
hard-langzaam kunnen buiten prima geoefend worden. Meet-en meetkundige begrippen integreren in begeleid spel en buitenspelen biedt veel kansen. Daarnaast is focus op getalbegrip in de kring van belang.

4.

Voeg formele rekenelementen toe in hoeken: bijv. getalsymbolen in de winkelhoek.

5.

Zet rekenverhalen / rekenprentenboeken in: jufbianca.nl/2018/06/prentenboeken-over-rekenen/

6.

Zet rekenspelletjes in: www.slo.nl/publicaties/@4475/rekenspelletjes/

Zie bijlage III voor nog meer en uitgebreide praktische tips voor de invulling van rekenontwikkeling.
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BIJLAGE I Sociaal – emotionele ontwikkeling

Blad van St. Plechelmusschool (Hengelo, Ov.) voor de onderbouw, werd opgenomen in het portfolio.
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BIJLAGE II Taal – leesontwikkeling
Praktische tips voor de invulling van de taal-leesontwikkeling

Fonemisch bewustzijn
Klanken:
Boek: ‘Letter van de week’ geschreven door Linda Willemsen. Biedt iedere week een andere letter aan en laat kinderen de letters op verschillende manieren verwerken. In dit boek staan handige tips en werkvormen. Elke letter
bestaat uit twee bladzijden in het boek. Op de eerste bladzijde staat de letter met een afbeelding die past. Op de
tweede bladzijde staan vervolgens verschillende activiteiten die je met die letter kunt doen.
Besteed naast letterkennis ook aandacht aan het isoleren van klanken, samenvoegen van klanken (synthese), woorden opdelen in klanken (analyse) en het later in het jaar ook aan het manipuleren van klanken.
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Taalverwerving, verhaalbegrip en woordenschatontwikkeling
Inzetten van interactieve digitale prentenboeken.

Waarom kiezen voor digitale prentenboeken?
Digitale prentenboeken zijn voor kinderen dé manier om spelenderwijs te werken aan hun (taal)ontwikkeling. De effectiviteit van digitale prentenboeken is wetenschappelijk onderbouwd door de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Enkele belangrijke uitkomsten:
1. Taalvaardigheid wordt effectief gestimuleerd
Beter verhaalbegrip, gemakkelijker woorden en zinsconstructies leren, verhaalbegrip en expressieve woordenschat
wordt gestimuleerd.
2. Woordenschat wordt aantoonbaar vergroot
Gemiddeld leren ze met interactieve, digitale prentenboeken in een half uur tijd vijf à zes nieuwe woorden. Bij traditioneel voorlezen zijn dit er twee of drie per dag. Uit onderzoek is gebleken dat als de digitale prentenboeken ook vragen
over het verhaal bevatten deze hierdoor leerzamer zijn en kinderen sneller moeilijke woorden leren. Kinderen met een
taalachterstand profiteren het meest van deze aanpak.
3. Effectief voor te drukke of te afwachtende kinderen
Drukke en afwachtende kinderen profiteren vaak minder van groepsprocessen en klassikale lessen dan andere kinderen. Door de vragen die gesteld worden bij het boek en de feedback op maat kunnen ook deze kinderen zich beter
concentreren op het verhaal. .
4. Effectieve animaties
Kinderen moeten niet onnodig worden afgeleid. De digitale prentenboeken versterken het traditionele voorlezen.
Niet alle digitale prentenboeken zijn automatisch een goed hulpmiddel bij taalverwerving, bij het bevorderen van de
woordenschatontwikkeling en het verhaalbegrip. Ze moeten daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Ze moeten interactief zijn. Kinderen leren meer met vragen en uitleg tussendoor.
• Leerlingen moeten zelf betekenis kunnen geven (making meaning). Dat werkt beter dan wanneer ze uitleg krijgen
(taking meaning).
• Het digitale prentenboek moet functioneel zijn. Er moet een goede balans zijn tussen plaatjes en tekst. Dat maakt
het aantrekkelijker en verhoogt de betrokkenheid.
• Verder is een goede feedback van de leraar van belang. Stimuleer kinderen na te denken en het nog eens te proberen en leg uit waarom een antwoord goed of fout is.
Op www.bereslim.nl staan goede, interactieve prentenboeken. Met de bibliotheekpas kun je gratis inloggen en toegang krijgen tot veel prentenboeken: next.bereslim.nl/login/login
De meeste boeken staan er twee keer in. Als er een rondje bij het boek staat, dan worden er ook vragen over het verhaal
gesteld en kunnen kinderen dus echt interactief meedoen.
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Digitale prentenboeken – voor iedereen een uitkomst
Niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen is het bekijken van digitale prentenboeken de ideale leermethode:
• Kinderen leren sneller nieuwe woorden, genieten van de mooie verhalen en kunnen samen met de Bereslimme
speelmaatjes werken aan de vragen.
• Ouders willen hun kind graag helpen met hun taalontwikkeling; met Bereslim kunnen zij op een leuke én verantwoorde manier filmpjes kijken en spelletjes spelen. Het gebruik van Bereslim door ouders is gratis.
• Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen Bereslim makkelijk inzetten in de les of op de groep. Kinderen
werken zelfstandig met Bereslim (bijvoorbeeld als keuzeonderdeel of VVE-onderdeel) of kijken gezamenlijk een
BereslimBoek. Het Bereslimmateriaal is bewezen effectief , zeer geschikt voor differentiatie in het taalonderwijs en
verlenging van de onderwijstijd.

Herhaald voorlezen
Het resultaat van voorlezen groeit als er vormen van herhaling zijn. Dat is het geval als hetzelfde verhaal meerdere keren wordt voorgelezen, of wanneer dezelfde
woorden meermaals voorkomen in de tekst. Herhaling zorgt er niet alleen voor dat
kinderen méér woorden leren, maar ook dat hun begrip van de woorden diepgaander is (Damhuis, 2014).
Maak bijvoorbeeld gebruik van de QR-codes die beschikbaar zijn van prentenboeken.
Plak deze in de prentenboeken. Lees eerst het prentenboek zelf voor in de kring. Dan
kan het boek naar de leeshoek. Kinderen kunnen dan met een tablet/smartphone de
QR-code scannen en het verhaal middels het digitale boek nog eens luisteren.
www.martijndewinter.nl/qr-code-kaarten

Ontluikende geletterdheid
Laat kinderen post voor elkaar schrijven.
Post voor jou’ (onderbouw)
Laat iedere leerling een envelop versieren. Dat wordt hun persoonlijke brievenbusje. Iedere dag, aan het eind van de dag ‘schrijven’/tekenen de leerlingen een briefje naar een anderen leerling. De leerkracht geeft aan wie voor wie
schrijft (willekeurig). Zo krijgt iedereen iedere dag een briefje. Heb je nog tijd
over, dan kun je ook een briefje schrijven naar een kind naar keuze.
Iedere ochtend bij binnenkomst kunnen de kinderen in hun brievenbusje
kijken en het briefje lezen dat ze ontvangen hebben. Ze kunnen dan ook de
schrijver even persoonlijk bedanken en een klein gesprekje voeren met elkaar.
Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om een briefje terug te schrijven.
• Je kunt ook een koffiefilter laten versieren en als postvakje gebruiken.
Doel: in contact komen met elkaar, aandacht voor elkaar hebben, schrijven, stellen, functioneel schrijven en lezen,
mondelinge taalvaardigheid.
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BIJLAGE III Rekenontwikkeling
Rekenontwikkeling
Gezelschapsspelletjes spelen om rekenontwikkeling te stimuleren
In de verschillende spellen komen specifieke aspecten uit de rekenleerstof aan de orde: inzichten, kennis en vaardigheden op het gebied van getalbegrip, bewerkingen, meetkunde en logisch denken en redeneren. De leerkracht
kan (samen met het kind) kijken wat zinvol is om te gaan leren en welke rekenspelletjes daarbij horen. De leerkracht
kiest spellen die het kind uitdagen, dus die liggen in de zone van naaste ontwikkeling: niet te moeilijk, niet te gemakkelijk, maar juist uitdagen tot leren. Hiermee wordt zowel gewerkt aan het gevoel van competentie als autonomie. De meeste spellen in deze brochure zijn om samen te spelen. Dat kan met de leerkracht, maar juist ook met
andere kinderen. Hierin wordt gewerkt aan relatie en ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
Rekenspelletjes voor kleuters : stimuleren van de rekenontwikkeling van jonge kinderen
In deze publicatie zijn 25 spelbeschrijvingen opgenomen van spelletjes die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren op, met name het gebied van rekenen, spel en executieve vaardigheden. Daarbij komen onderwerpen uit
verschillende domeinen van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs aan de orde, zoals getalbegrip, bewerkingen,
meetkunde en logisch denken/redeneren.
www.slo.nl/publicaties/@4475/rekenspelletjes/

Rekenen met prentenboeken
Wetenschappelijke studies bieden duidelijke aanwijzingen dat rekenen met prentenboeken leidt tot betere rekenresultaten, al blijft enige mate van ambiguïteit bestaan. De betere resultaten zijn zichtbaar op alle drie de hoofddomeinen van het rekenonderwijs. Daarnaast leidt rekenen met prentenboeken tot meer gebruik van rekentaal en
tot een positievere houding ten opzichte van rekenen. De interventies in de wetenschappelijke studies omspanden
veelal een periode van enkele weken. Het is mogelijk dat rekenen met prentenboeken over een langere periode,
zoals een heel schooljaar, tot nog betere resultaten leidt. Meer lezen? Lees dan het artikel op HJK-online:
www.hjk-online.nl/rekenen/rekenen-met-prentenboeken/
Met rekenogen gelezen
Dit boek beschrijft rekenactiviteiten bij 45 prentenboeken. De activiteiten zijn verdeeld over de doelgebieden tellen
en getalbegrip, meten en meetkunde. Veel activiteiten kunnen op ieder moment in het schooljaar worden uitgevoerd. Sommige opdrachten zijn gebonden aan de seizoenen of aan de grote feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en
Pasen. De kracht van de beschreven rekenuitdagingen is dat ze met eenvoudige, beschikbare materialen te realiseren zijn. Niets staat mooie rekenervaringen in de weg!
www.acco.be/nl-be/items/9789033483691/Met-rekenogen-gelezen
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