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1  Hoe werkt VoortVarend? (1) 
 

Informatie voor de lesgevende 
 
 
opbouw van een thema 
Het onderwijsleerpakket voor groep 1 bestaat uit 40 weken. Daarin komen 10 thema’s aan 
de orde. Elk thema omvat 4 weken die als volgt zijn opgebouwd: 
 
Week 1 Oriëntatie op het thema. Het accent ligt op het activeren van voorkennis, 
  enthousiasmeren en het bevorderen van nieuwsgierigheid naar de inhoud van 
  het thema. Activiteiten daarbij zijn bijvoorbeeld: nagaan wat het kind al weet, 
  woorden inventariseren die met het thema te maken hebben, de praatplaat 
  bekijken en het inzetten van de Babbelzak. 
 
Week 2  Centraal staat een prentenboek of informatief boekje dat een relatie heeft met 
  het thema. Er wordt vooral ingegaan op geletterdheid en gecijferdheid. 
 
Week 3  Het thema wordt verbreed en verdiept door interactief en ontdekkend leren. 
  Filmpjes, grafieken en tabellen, het doen van proefjes en plannen maken 
  dragen daar aan bij. 
 
Week 4  De afronding. Centraal staat de vraag wat het kind geleerd heeft: feedback 
  en check. Er is ruimte voor herhaling als een bepaald doel niet bereikt werd. 
 
hoe ziet een week er uit? 
 
Op maandag worden drie  
routines beschreven:  
taal, rekenen en motoriek.  
Meerdere kinderen kunnen  
deelnemen  
aan deze activiteiten.  
Routines kunnen,  
als extra oefening,  
ook op andere momenten  
worden ingezet. 
 
Dinsdag, woensdag en donderdag wordt begonnen met een voorleesverhaal, een boek of 
een rijmpje. Meerdere kinderen kunnen meeluisteren. ‘Het begin van de dag’ is bedoeld als 
‘opwarmer’ en niet verplicht. Daarom is de activiteit ook wat vormgeving betreft 
onderscheidend. Wel is aan te bevelen om in week 2 de startactiviteit uit te voeren. 
Vervolgens worden in vaste volgorde vier activiteiten beschreven: taal, rekenen, motoriek 
(spel) en een creatieve activiteit (kunstzinnige vorming). 
 

Wat zijn routines? 
In de ‘routinedoos’ rekenen en taal zitten allerlei 
materialen. Met deze materialen worden 
routineactiviteiten gedaan. Een routine is een korte 
activiteit die terugkomt in allerlei betekenisvolle 
situaties en de basis vormt van een goede reken- en 
taalontwikkeling. 
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Op vrijdag wordt de dag begonnen met een activiteit die de sociaal-emotionele 
ontwikkeling beoogt. Daarna volgen muziek en een gymactiviteit. Op deze dag kunnen 
meerdere kinderen meedoen met de activiteiten. 
 
hoe ziet een les er uit? 
 
De rechterkolom.  
 
week, dag en nummer 
Bovenaan worden de week, de dag en het nummer van de les vermeld.  
Voorbeeld: les 1.3.4 betekent: week 1, dag 3, les 4. De werkbladen corresponderen met 
deze nummering. De betekenis van de andere pictogrammen staat bij elk thema voorin het 
lesboek. 
 
uitbreidingswoorden 
Nieuwe woorden staan bovenaan de les. Deze woorden komen minstens zeven keer in 
allerlei contexten in het thema aan de orde. Deze woorden noemen we uitbreidings-
woorden (woordniveau 2). 
Basiswoorden (het dagelijks woordgebruik, woordniveau 1) zijn aan bod gekomen in het 
speelleerpakket VoorSprong. Er wordt vanuit gegaan dat deze beheerst worden. 
 
lesbeschrijving 
Na de uitbreidingswoorden wordt de les beschreven: het begin, de les, de verwerking en de 
afronding. 
Achter de zwarte stippen staan zinnen die tegen het kind gezegd worden. 
 
 
 

2  Hoe werkt VoortVarend? (2) 

 
In het informatieve stukje bij thema 1 is besproken hoe een les er uit ziet. Bij dit thema (2) 
wordt de linkerkolom bij de lessen besproken. Deze kolom biedt aan degene die les geeft 
informatie om de les tot een succes te maken. 
Het is raadzaam om deze kolom bij de voorbereiding altijd goed door te nemen. 
 
De linkerkolom. 
leerdoel 
Elke lesactiviteit beoogt  
een doel. Het doel is  
ontleend aan de  
landelijke  
normen voor  
onderwijs aan kleuters. 
 
wat heb je nodig? 
Elke lesactiviteit geeft aan welke materialen voor de les nodig zijn.  
Het is goed om die van te voren klaar te leggen. 

Doelen hebben een opbouw 
Een van de eerste doelen voor taal is leren luisteren naar 
woorden en zinnen. Voorlezen is een belangrijk middel om 
dit doel te bereiken.  
Een van de doelen aan het einde van het jaar is ‘kunnen 
rijmen’. Om dat te bereiken moet je weer eerst goed 
kunnen luisteren. 
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tips 
Tips zijn bedoeld als aanwijzing bij het lesgeven om een zo groot mogelijke opbrengst van 
de les te hebben, maar méér nog om een optimale leeromgeving voor het kind te creëren. 
 
opmerkingen 
Opmerkingen zijn bedoeld ter verduidelijking van de les. 
 
makkelijker en moeilijker 
De lesactiviteit is gekoppeld aan het doel en beoogt de gemiddelde leerling. Wordt ingeschat 
dat de activiteit te moeilijk voor het kind is, dan kan voor een makkelijker uitvoering van de 
les gekozen worden. Kan het kind meer dan in de lesactiviteit staat beschreven, dan kan 
voor de moeilijker uitvoering gekozen worden. In beide gevallen is overleg met de mentor 
gewenst.* De moeilijker uitvoering kan ook als uitbreiding ná de basisles gebruikt worden 
voor kinderen die meer willen. 
 
KIJK! of kijktip 
KIJK! en kijktip zijn de belangrijkste instrumenten om na te gaan of het lesdoel is bereikt. Het 
doel van de les en KIJK! of kijktip hebben altijd een relatie met elkaar. 
Er staat KIJK! boven de vraag als de vraag een directe relatie heeft met het leerlingvolg-
systeem KIJK! Het antwoord op de vraag dient dan genoteerd te worden in het digitale 
dagboek KIJK!* Heeft de vraag een indirecte relatie met het leerlingvolgsysteem KIJK! dan 
staat er ‘Kijktip’ boven. Het antwoord op de vraag behoeft dan niet in het digitale dagboek 
ingevuld te worden. Er is altijd de mogelijkheid (soms is het zelfs raadzaam) om met de 
mentor te spreken over wat bij de Kijktip opgevallen is.* 
 
website 
Hier wordt voor specifieke informatie bij het lesgeven verwezen naar de website van LOVK;  
www.zelflesgeven.nl. Bijvoorbeeld is daar te zien wat een goede schrijfhouding is of er 
wordt verwezen naar een film die de lesactiviteit ondersteunt. 
 
Stuur de opdracht naar de mentor * 
Hier staat of het resultaat van de verwerking van de les of een foto naar de mentor gestuurd 
worden.   
 
 
 

3 Tips voor het lesgeven thuis 

 
organisatie 
 

1. Houd een vaste plaats aan waar je lesgeeft. Aan tafel is het beste. Ga tegenover het 
kind zitten. Het kind kan je dan aankijken terwijl je praat. 

2. Houd zoveel mogelijk vaste tijden van lesgeven aan. Het is het beste om ’s morgens 
les te geven. Dan is iedereen nog fris. 

3. Zorg voor pauzemomenten tussen de lessen. Het leereffect is groter als je pauzeert, 
dan wanneer aan één stuk wordt doorgewerkt. 

http://www.zelflesgeven.nl/
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Het begin van de dag 
Begin elke dag met alle jonge kinderen 
in  het gezin met het lezen van het 
verhaaltje het prentenboek of het 
gedichtje dat hoort bij activiteit 'Het 
begin van de dag'. De verhaaltjes en 
gedichtjes gaan altijd over het thema.  
Op vrijdag gaat het over een sociaal- 
emotioneel onderwerp dat bij het 
thema past. 

Een andere optie is om het dagprogramma te splitsen. Geef dan ’s morgens een 
poosje les en direct na de middag. 

4. Hang de dagritmekaarten (vanaf thema 2) altijd op. 
5. Bereid je voor op het lesgeven. Neem de lessen die de volgende dag gegeven 

moeten worden van te voren door en leg de materialen klaar. 
 
aangeven dat de school begint 
 

1. Wijs het kind een kwartier van te voren er op dat ‘de school begint’. Noem het woord 
school. Het kind wordt dan niet plotseling uit zijn/haar spel gehaald waardoor het 
minder gemotiveerd is om te beginnen. 
Herhaal dit vijf minuten voordat je met lesgeven begint nog eens. 

2. Het is belangrijk dat het kind dan al het speelgoed heeft opgeruimd en ‘naar school 
toe gaat’. Het speelgoed leidt niet meer af en er is een duidelijk verschil tussen 
spelen en ‘naar school gaan’. 

3. Luid een bel of iets dergelijks als ‘de school begint’. Doe dat terwijl je zelf al aan de 
tafel klaarzit. 

4. Verwelkom het kind op ‘school’ en neem de tijd voor een ontvangstgesprek. Dit 
gebeurt op alle scholen. 
Vraag bijvoorbeeld: Wil je nog wat vertellen voor we gaan werken? 
Of vraag: Hoe vond je het gisteren bij oma? Wat heb je gespeeld toen je buiten was? 

5. Zeg daarna: ‘Nu gaan we beginnen met de school.’ 
 
 aangeven wat er die dag gebeurt op school 
 

1. Bespreek de lesvolgorde aan de         
hand van de dagritmekaarten.                        
Dat geeft rust en overzicht voor het kind. 
Laat daarbij de werkbladen zien,  
het voorleesboekje, andere materialen  
zoals verf, papier etc.  
Doe dit in de juiste volgorde  
van lesactiviteiten.  
Maak het kind enthousiast. 

2. Gebruik een knijper bij de  
dagritmekaarten,  
die na elke les aan de volgende kaart wordt geklemd. 

3. Houd zoveel mogelijk de lesvolgorde van een dag aan. 
De eerste les vraagt namelijk meer concentratie dan de laatste. 

4. Leg alleen materialen op tafel die je voor die les nodig hebt. Ruim voor een 
volgende les alles op en leg nieuwe materialen klaar. 

5. Houd de tafel zoveel mogelijk vrij van bloemen etc.   
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Voorbeeld van een leerdoel 
Rekenen > Getallen > Omgaan met 
getallen > Cijfersymbolen tot en met 6 
kennen. 

4   Doelen 

 
werken met doelen 
Bij elke lesactiviteit staat een leerdoel beschreven. De leerdoelen zijn geformuleerd door 
het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). 
 
waarom doelen? 
Doelen geven aan wat een kind gaat leren. Onderzoek laat zien dat het werken met doelen 
kinderen gerichter leert leren en meer opbrengsten geeft. Daarom wordt regelmatig tegen 
het kind gezegd: ‘Vandaag gaan we leren...’ en ‘Wat hebben we al geleerd?’ 
 
opbrengstgericht werken 
VoortVarend gaat uit van opbrengstgericht werken binnen een betekenisvolle omgeving. 
Daarmee wordt bedoeld dat er bewust, systematisch en cyclisch gewerkt wordt en gestreefd 
wordt naar maximale opbrengsten voor het kind. 
 
VVE 
VoortVarend werkt met de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek, sociaal-
emotionele ontwikkeling, kunstzinnige- en muzikale vorming. De eerste vier domeinen zijn de 
pijlers van VVE programma’s en sluiten ook aan op VoorSprong. 
 
doelen hebben een opbouw 
Ontwikkelingsdomeinen beogen doelen. 
Het domein rekenen bijvoorbeeld leidt  
uiteindelijk naar een concreet doel.  
Dat is te lezen na het teken >. 
De laatste zin bij het beschrijven van  
het leerdoel is het concrete doel van de les. 
 
meerdere doelen in een les 
De lesactiviteiten beogen meer doelen dan het beschreven doel. Om het overzichtelijk te 
houden is ervoor gekozen om alleen het voornaamste doel op te schrijven. 
 
doelen in relatie met KIJK! en de kijktip 
Aan het einde van de les wordt gekeken of het leerdoel is behaald. Dit wordt gedaan door 
middel van observatie en het beoordelen van het resultaat. De vraag die gesteld wordt bij 
KIJK! of bij de kijktip heeft een relatie met het doel. 
Als het een KIJK!-vraag betreft dient deze in ieder geval door de volwassene beantwoord te 
worden in het digitale dagboek KIJK! De mentor bekijkt de input in het digitale dagboek en 
plaatst overige gegevens die de volwassene of leerkracht aanreikt in het digitale dagboek. * 
Zie ook bij informatief thema 2.  
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5  Woordenschat 
 
woorden leren 
VoortVarend is gericht op de totaalontwikkeling van kinderen. Maar er is nadrukkelijk voor 
gekozen om duidelijk aan te geven welke woorden kinderen bij een thema leren. 
 
waarom is woorden leren zo belangrijk? 
Hoe meer woorden kinderen tot hun beschikking hebben, hoe beter zij in groep 3 kunnen 
(leren) lezen en teksten en opdrachten kunnen begrijpen. 
 
wat zijn uitbreidingswoorden? 
Het gaat in VoortVarend om uitbreidingswoorden. Dit zijn woorden die volgen op de woorden 
uit de dagelijkse praktijk namelijk, de basiswoorden, die al in speelleermethode VoorSprong 
aan bod zijn gekomen.  
Uitbreidingswoorden zijn, net als de basiswoorden in VoorSprong, verdeeld in zelfstandige 
naamwoorden, werkwoorden en begrippen. Ze worden in het thema in ieder geval zeven 
keer aangeboden door ze uit te beelden, uit te leggen en uit te breiden. 
Bovenaan elke les worden de woorden vermeld. Het is de bedoeling dat deze woorden een 
aantal keren in de les genoemd of uitgelegd of uitgebeeld worden. 
 
wat zijn herhaalwoorden? 
Soms staat er boven de les: herhaalwoorden. Dit staat er naar gelang het einde van het 
thema nadert. 
Verondersteld wordt dat de lesgevende de woorden inmiddels kent, weet toe te passen en in 
staat is om tijdens het lesgeven en daarbuiten de woorden die in het thema aangeleerd zijn 
spontaan met het kind te herhalen. 
 
woordencheck 
Het is belangrijk om na te gaan of de aangeleerde woorden ook beheerst worden. Net als bij 
VoorSprong worden van elk thema de woorden die minstens zeven keer aan bod zijn 
gekomen op speelse wijze gecheckt. 
De mogelijkheid bestaat om de woordenwijzer (checklijst) te downloaden op zelflesgeven.nl. 
Wijst de woordencheck uit dat minder dan 80% van de woorden gekend wordt, dan is dat 
niet direct een reden tot zorg. Kleuters leren sprongsgewijs. Blijf wel alert en herhaal de 
woorden nog eens of raadpleeg de mentor.* 
 
waar zijn de woordkaartjes voor? 
De woordkaartjes worden gebruikt om nieuwe woorden uit te leggen en uit te beelden en er 
samen over te praten. De kaartjes worden ook op een speelse manier ingezet bij de 
woordencheck. 
 
waarom staat er ‘de’ of ‘het’ voor woorden? 
Kinderen kunnen moeite hebben met het gebruik van het juiste lidwoord. Daarom staan ook 
de lidwoorden er bij. 
Het is de bedoeling dat ze ook genoemd worden. Dit gaat vaak vanzelf. 
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woordenlijst 
Aan het begin van elk thema staat een woordenlijst met alle woorden die in het thema aan 
bod komen. 
De woorden zijn bewust niet in alfabetische volgorde gezet, maar gerubriceerd zoals ze in de 
praktijk logischerwijze gebruikt zullen worden. 
 
* Dit geldt voor kinderen die staan ingeschreven bij LOVK. 
 
 
 

6  Zelfstandig werken met de  
    beertjesmethode 
 

 
 fase 1              fase 2            fase 3            fase 4 
 
De beertjesmethode helpt kinderen met concentreren, doorwerken en zelfstandig 
uitvoeren van de les. Ze leren nadenken over een taak, te verwoorden wat er gedaan moet 
worden en terug te kijken. Dat gebeurt in vier fasen. Plaatjes ondersteunen het onthouden. 
 
fase 1: In deze fase stelt het kind zich de vraag: “Wat moet ik doen?” 
• Het eerste plaatje wordt voor het kind neergelegd. Er wordt gezegd: “Dit plaatje betekent  
  dat ik jou ga vertellen wat je moet doen.” Pas dan volgt de opdracht. 
Dit is de fase waarin het kind de opdracht hoort. Heel belangrijk, want kinderen kunnen niet 
goed verder als zij de opdracht niet goed of onvolledig hebben gehoord. 
 
fase 2: In deze fase stelt het kind zich de vraag: “Hoe ga ik het doen?” 
• Het eerste plaatje wordt weggehaald, het tweede neergelegd. Bij elke opdracht wordt  
  nagegaan of het kind weet wat het moet doen door de vraag te stellen: “Hoe ga je deze  
  opdracht doen, denk je?” 
Zo leert het kind verwoorden wat het moet doen. Het herhaalt de opdracht en zegt hoe het 
aan het werk gaat. 
 
fase 3: In deze fase zegt het kind: “Ik doe mijn werk.” 
Nu is het moment gekomen waarop het kind zelfstandig moet leren werken. Het weet ‘wat’ 
en ‘hoe’ en er kan nu op afstand een oogje in ’t zeil gehouden worden. 
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• Het tweede plaatje wordt weggehaald, het derde neergelegd. Er wordt gezegd: “Nu weet jij  
  hoe je het moet doen, dat heb je zojuist verteld. Nu gaat mama ( papa) iets anders doen en 
  kun jij aan het werk.” 
Dit plaatje blijft op tafel liggen totdat het kind het werk af heeft. Laat je niet verleiden om voor 
onbelangrijke dingen naar het kind te gaan. 
 
fase 4: In deze fase zegt het kind: “Ik kijk mijn werk na, wat vind ik ervan?” 
• Als het kind heeft aangegeven dat het werk klaar is wordt het derde plaatje weggehaald en  
 Het vierde neergelegd. Er wordt gezegd: “Hoe vind je dat je je werk hebt gedaan?” 
Het is van groot belang om sámen het resultaat te bespreken. Stel vragen zoals: Vind je je 
werkje klaar? Zie je in je werkje wat de opdracht was? Heb je netjes gewerkt? Wat zou de 
volgende keer beter kunnen? Vooral de laatste vraag is heel belangrijk. Wees eerlijk. Dus 
zeg het ook als er minder goed is gewerkt. Maak dan afspraken voor de volgende keer. 
 
De beertjesmethode... kinderen hebben er plezier van! 
Ook later in groep 3. 
 

 
7  Rekenen 
 
rekenen in VoortVarend 
Naast taal behoort rekenen tot de belangrijkste vaardigheden die kinderen moeten leren. 
Rekenen helpt kinderen om de wereld om hen heen te ordenen en daardoor beter te 
begrijpen. Rekenactiviteiten nemen daarom in VoortVarend een belangrijke plaats in. 
 
drie rekengebieden 
Rekenen is ingedeeld in drie gebieden die gerelateerd zijn aan de SLO-doelen: getallen, 
meten en meetkunde. 
Afwisselend komen deze drie in VoortVarend aan de orde. Bij getallen gaat het om tellen, 
omgaan met hoeveelheden en getallen. Bij meten gaat het om lengte, omtrek en 
oppervlakte, inhoud, gewicht, geld en tijd. Bij meetkunde gaat het om oriëntatie in de ruimte, 
lokaliseren, construeren en werken met vormen en figuren. 
 
rekenen is vragen stellen 
Vragen stellen en rekenproblemen voorleggen vormen de basis van de activiteiten. 
Denkvragen zoals: ‘Waarom loop ik verder dan jij terwijl we hetzelfde aantal stappen 
nemen?’ Of het voorleggen van een rekenconflict - een doelgericht, betekenisvol 
rekenprobleem - met voldoende ruimte voor interactie. 
Leren (in)schatten gebeurt door vragen te stellen als: ‘Hoeveel bekers water moeten er in de 
vaas voor hij vol is, denk je?’ 
Denkvragen zijn in de thema’s 1 tot en met 5 dikgedrukt om het belang van deze vragen te 
accenturen. Vanaf thema 6 zijn die vragen niet meer dikgedrukt. Het blijft wel belangrijk om 
de denkvragen in VoortVarend altijd te stellen. 
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rekenen is doen 
Jonge kinderen leren rekenen door doen. In VoortVarend zijn kinderen daarom veel 
handelend bezig met concreet materiaal: zien, voelen, ruiken. Er worden bewust situaties 
gecreëerd waarin dit kan. 
Het is goed om ook buiten de lessen om op een speelse manier aandacht te besteden aan 
tellen en getallen. Elke dag doen zich legio situaties voor waarbij geteld kan worden. 
Bijvoorbeeld bij het tafeldekken, bij het ophangen van het wasgoed (knijpers) of door gewoon 
voetstappen te tellen. 
 
rekenroutines 
Elke maandag wordt een rekenroutine beschreven. Routines zijn steeds terugkerende korte 
activiteiten. Ze zijn anders van opzet dan de andere activiteiten, maar ze hebben hetzelfde 
doel. Er wordt gebruik gemaakt van routinematerialen in de routinedoos. 
 
rekenen in prentenboeken 
Prentenboeken zijn er in VoortVarend niet alleen om (voor) te lezen, maar ook om mee te 
rekenen. Bij elk prentenboek worden een of meer rekenactiviteiten uitgevoerd. Daar is 
meestal geen specifiek materiaal voor nodig. 
Zo kunnen er bijvoorbeeld telopdrachten worden gegeven. Of er kan in het prentenboek 
gezocht worden naar getallen. Gaat het over huizen, dan kunnen er huizen worden 
(na)gebouwd. Gaat het over schoenen dan kunnen er schoenen van groot naar klein 
geordend worden. Mogelijkheden te over. 
 
Rekenen met jonge kinderen is leuk! 
Verassend, uitdagend en veelzijdig. Iedere activiteit is een nieuw avontuur. 
 
 
 

8  Motoriek 
 
motoriek in VoortVarend 
Motoriek gaat over bewegen. In VoortVarend wordt gesproken over grote en kleine motoriek. 
Onder grote motoriek verstaan we het bewegen met het gehele lichaam, zoals lopen, 
huppelen, rollen, kruipen. Kleine motoriek gaat over het gebruiken van de vingers, handen, 
armen en de oog-handcoördinatie: iets vastpakken, bouwen, knippen en plakken, tekenen, 
kleuren en schrijven. 
Spelen, zowel binnen als buiten, draagt vanzelf bij aan de ontwikkeling van de motoriek. 
 
motoriek in groep 1 
In groep 1 ligt het accent op het bewegen met het hele lichaam (grote motoriek) en het 
opdoen van ervaringen in de ruimte. De kleine motorische ontwikkeling wordt geactiveerd 
door vrije en vaak creatieve activiteiten in het platte vlak (bijvoorbeeld op papier) passend 
binnen de thema’s van VoortVarend. 
 
motoriek in groep 2 
In groep 2 wordt ook nog steeds veel aandacht besteed aan de grote motoriek, terwijl de 
kleine motoriek wordt gestimuleerd door veel activiteiten uit te laten voeren die nog meer een 
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beroep doen op met name de vingermotoriek. Bijvoorbeeld bouwen met kleine blokjes, 
werken met het kralenplankje, knippen, kleuren, tekenen en schrijven. 
 
motoriek en muziek 
In VoortVarend wordt muziek ook gebruikt om het bewegen te stimuleren. Muziek zorgt voor 
een goed evenwicht tussen doen en denken: klappen bij liedjes, schrijven op de muziek van 
een bekend liedje of ritmisch een tekst opzeggen bij het maken van schrijfbewegingen. 
 
naam schrijven 
Kleuters leren hun naam (na)schrijven aan de hand van een voorbeeldkaartje. De juiste 
schrijfrichting van de letters is nog niet vereist. Het goede voorbeeld tijdens het schrijven wel. 
Er worden nog geen hoofdletters in de eigen naam gebruikt. Ook niet bij de eerste letter van 
de naam. 
 
zelflesgeven.nl 
Een goede penhantering, zithouding en papierligging zijn belangrijk. Wat eenmaal verkeerd 
is aangeleerd, is later moeilijk te corrigeren. Bij de lessen in VoortVarend wordt voor een 
goede penhantering, zithouding en papierligging verwezen naar zelflesgeven.nl. 
 
ict 
Het digitale tekenprogramma Paint wordt ingezet om vaardigheid op te doen in het 
(aan)sturen van de muis. 
 
tenslotte 
Kinderen doen in VoortVarend ervaring op met bewegen en schrijfbewegingen. Dat gebeurt 
met verschillende materialen en technieken en in eigen tempo. Zo ontdekken ze hun eigen 
manier van bewegen. Daarmee wordt de basis gelegd voor het handschrift. 
 
 
 

9  Zelf muziekles geven 
Mariken Stoverinck 
 
durf en plezier 
Om muziekles te geven hoef je geen conservatorium gedaan te hebben. Je hoeft geen noten 
te kunnen lezen, geen instrument te bespelen en niet prachtig te kunnen zingen. Je moet wel 
durven en doen. 
Jonge kinderen leren het best door direct contact. Zelf voor ze zingen leert ze dus meer dan 
luisteren naar een cd of dvd al is die nog zo mooi. Heb je zelf plezier in het lesgeven, dan 
werkt dat aanstekelijk en dan leren kinderen snel. Maak een feestje van de muziekles. 
 
opzet van de methode 
Muziek moet je ervaren, doen, voelen. Dit betekent in de eerste plaats zingen en bewegen. 
Bij kleuters gaat dit meestal samen. Bij een liedje gaan kinderen vanzelf bewegen. Door te 
bewegen leert het kind het lied sneller! VoortVarend speelt hier bewust op in: bied het zingen 
en bewegen zo veel mogelijk tegelijk aan. Naast zingen en bewegen komen aan bod: 
• luisteren (voorwaarde voor musiceren en voor sociale- en taalontwikkeling); 
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• spelen (klappen, ritmes, instrumenten, bodysounds, keukengeluiden); 
• creativiteit (zelf bedenken van manieren van zingen, muziek maken, bewegen en drama); 
• muziektheater maken (uitbeelden); 
• benoemen en noteren. 
Het doel van de liedjes is niet altijd dat het kind ze zelf kan zingen. Het mag natuurlijk wel. 
In de methode is bewust plaats ingeruimd voor herhaling, het feest van herkenning. 
 
creativiteit 
Kinderen zijn creatief en origineel. Dat hoef je ze niet te leren. Belangrijk is, dat ze het niet 
afleren! In de muziekles kan ieder zijn creativiteit inzetten, ook en vooral het kind. Geef daar 
ruimte voor, stimuleer. Kan het kind geen genoeg krijgen van een muzikaal spel? Bedenkt 
het zelf eindeloos variaties? Herhaal gerust en laat een volgende opdracht maar even liggen. 
Het gaat erom zinvol en plezierig bezig te zijn met muziek. 
 
voorbereiding 
Muziekles geven vraagt voorbereiding. Lees de lessen nauwkeurig door. Probeer de 
opdrachten van tevoren zelf uit en beluister of bekijk meerdere keren de bijbehorende dvd. 
Kun je het lied zelf zingen? Laat de dvd dan weg in de les en zing. Leer het lied aan met 
(zelfbedachte) bewegingen. Maak de muziek levendig, actief. Dit nodigt het kind uit om ook 
actief mee te doen. 
Actief wil ook zeggen dat de les niet aan tafel plaatsvindt. Vaak heb je bewegingsruimte 
nodig: sta, loop, dans, gebruik je lichaam. 
Heb je zelf een creatievere variant? Kun je een liedje instrumentaal begeleiden? Doen! 
Soms is het mogelijk zelf muziek te kiezen bij een opdracht. Probeer dan goed uit of de 
opdracht wel lukt op die muziek. 
 
materiaal: dvd, website en instrumenten 
Alle liedjes die worden aangeleerd staan ook op de dvd. Bij sommige liedjes is beeld nodig 
om de opdracht te begrijpen. Bij andere alleen het geluid. Draai het scherm dan weg voor het 
oog, zodat het beeld niet afleidt. Zet de dvd ook eens aan als er geen muziekles wordt 
gegeven of laat het kind er zelf mee spelen. 
Nu en dan wordt voor extra materiaal verwezen naar de website www.zelflesgeven.nl. 
Bij het lespakket worden instrumenten in bruikleen geleverd. Behandel deze als 
instrumenten niet als speelgoed. Bekijk op de dvd of website hoe ze bespeeld kunnen 
worden en gebruik ze alleen ‘op school’. Berg ze na gebruik zorgvuldig op en zorg dat de 
speelstokjes niet zoekraken. 
 
 
 

10  Zelf bewegingsonderwijs geven 
Gea Coldenhoff - Brandsen en Joost Coldenhoff 
 
kleuters en bewegen 
VoortVarend biedt veel verantwoorde bewegingsactiviteiten, gericht op de bewegingswereld 
van de kleuter, maar ook op sport en recreatie. 
Bewegen is een essentieel onderdeel van de totale ontwikkeling. Daarbij gaat het niet 
alleen om fysieke ontwikkeling, maar wordt ook de sociale ontwikkeling (samen doen en 
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Geen dag zonder bewegen! 
 
Zorg op verschillende momenten op een dag voor 
beweging, vooral ook bij de leswisselingen. 
 
Doe een tik- of zangspelletje, een klapspelletje, een 
herhaling van een stukje uit een gymles of routine, 
loop even, enzovoort. Dat geeft nieuwe energie voor 
de volgende les. 
 

samenwerken) bevorderd. Jonge kinderen zijn spelenderwijs gemakkelijk in beweging te 
krijgen. Ze vinden bewegen leuk en kunnen zo hun energie kwijt. Dat is van belang omdat 
bewegen in onze bewegingsarme maatschappij steeds minder vanzelfsprekend is geworden. 
 
leerlijnen 
Om bewegingsonderwijs op een verantwoorde manier aan te bieden wordt uitgegaan van 
twaalf motorische leerlijnen. Deze zijn verwerkt in de routines en de lessen. 
• balanceren         
• klimmen 
• zwaaien 
• over de kop gaan 
• springen 
• hardlopen 
• mikken 
• jongleren 
• doelspelen 
• tikspelen 
• stoeispelen 
• bewegen op muziek 
Elke leerlijn gaat uit van een eigen bewegingsuitdaging, die genoemd wordt in het doel van 
de les. Door de bewegingslessen te integreren in de thema’s sluiten de routines en de lessen 
goed aan bij de belevingswereld van kleuters. 
 
opzet van de methode 
Per thema biedt VoortVarend vier routines, drie lessen en een beweegverhaal. Voor het 
beste resultaat is het goed om alle onderdelen wanneer mogelijk te herhalen. 
 
materialen 
Voor een aantal lessen worden eenvoudige gymmaterialen ingezet; materialen die meestal 
in huis aanwezig zijn. Een beperkt aantal gymmaterialen is toegevoegd aan het 
materialenpakket van VoortVarend. 
 
omgaan met verschillen 
Ieder kind heeft een eigen niveau van bewegen. Om die reden is het belangrijk om te 
differentiëren. Dit gebeurt door middel van de kopjes makkelijker en moeilijker. Door deze 
opzet kunnen ook jongere en oudere kinderen in het gezin actief meedoen. De gymlessen 
moeten, net als de muzieklessen, dan ook gezien worden als gezinsactiviteit. 
 
 


