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1  Hoe werkt VoortVarend? (1) 
 
Informatie voor de lesgevende 
 
nieuw in leerjaar 2    
VoortVarend 2 is een vervolg op VoortVarend leerjaar 1 en bouwt voort op dezelfde onderwijsvisie 
en didaktiek voor onderwijs aan jonge kinderen als aan VoortVarend 1 ten grondslag ligt.  
 
zelfstandigheid en creativiteit 
Er wordt van uitgegaan dat na een jaar les geven met VoortVarend 1, een aantal steeds 
terugkerende items nu door de lesgevende zonder nadere uitleg uitgevoerd kan worden:  

1. Uitleg en inzet van de werkhoudingspicto’s (beertjespicto’s) en de opruimpicto’s. 
2. Het gebruik van de dagritmekaarten. 
3. De opdracht om het kind zijn naam op het werkblad te laten schrijven. 
4. Uitleg van de technieken. 
5. Het schrijven van letters (geen hoofdletters) en het juist uitspreken daarvan.  

Aan pictogrammen in de linker kolom is te zien dat de naam op het blad moet komen, en of 
beertjespicto’s, dagritmekaarten of opruimpicto’s moeten worden ingezet. Voor uitleg hierbij is 
altijd de handleiding ‘VoortVarend’ en ‘Technieken’ te raadplegen op de website zelflesgeven.nl.  
Natuurlijk kan de lesgevende, ook als er geen picto staat, beertjespicto’s en opruimpicto’s naar 
eigen inzicht inzetten. 
 
denksleutelvragen 
Voor taal, rekenen en kleine motoriek zijn denksleutelvragen ontwikkeld. Die zijn bedoeld om het 
creatieve, analytische en praktische denkvermogen te stimuleren. Het zijn vragen waarbij 
afwegingen worden gemaakt om tot een antwoord te komen. In principe zijn alle antwoorden goed. 
Weet het kind zo’n vraag niet te beantwoorden, dan is dat niet erg. Zeg dan zelf het antwoord. 
Alvast meer lezen over denksleutelvragen? Zie Informatief bij thema 3. 
 
executieve functies 
In de lesactiviteiten wordt structureel aandacht besteed aan het stimuleren van executieve 
functies. Deze zijn gericht op stimuleren van het denkvermogen, het leren focussen op het werk en 
het onder controle leren houden van impulsen. 
 
nieuwe woorden 
Er is een beperking aangebracht in het opzettelijk aanleren van nieuwe woorden. In jaar 2 gaat het 
om uitbreidingswoorden plus. Dat zijn woorden: 
-- die in de vocabulaire van kleuters kunnen voorkomen, maar niet veel gebruikt worden;  
-- die belangrijk zijn bij het lezen, rekenen en schrijven in groep 3. 
Net als in groep 1 bestaat de mogelijkheid geleerde woorden te checken met de woordenwijzers 
die op zelflesgeven.nl staan. 
 
concrete feedback 
Belangrijk is om tijdens het lesgeven en aan het eind van de les concrete feedback te vragen en te 
geven. Het doel is om samen te bespreken wat een volgende keer (nog) beter kan. Bij concrete 
feedback horen geen vage uitspraken als ‘Ik vind dat je goed je best hebt gedaan’, maar concrete, 
gerichte uitspraken op het juiste moment zoals: 
 ‘Ik zie dat je goed naar je werk kijkt nu je aan het borduren bent’. 
 ‘Ik zie dat je het huis wel mooier kan uitknippen.’ 
‘Wat zou je een volgende keer anders of nog beter willen doen?’  
 
nog eens KIJK! 
De doelen van de KIJK!observaties hoeven niet direct nadat ze geoefend zijn, behaald te worden. 
Lukt dat wel, dan is dat mooi! De doelen moeten wél aan het eind van het halfjaar behaald zijn. Er 
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is dus een half jaar gelegenheid om te oefenen. Daarom komen KIJK! items gedurende het halve 
jaar een aantal keren terug. 
 
 

2    Hoe werkt VoortVarend? (2) 
 
nieuw in leerjaar 2   
Dit stukje informatief is een vervolg op informatief (1) in thema 1.  
Wat is nieuw in het tweede leerjaar?  
 
taal 
woordweb 
Elk thema begint met het maken van een woordweb als vervolg op de woordmuur (groep 1) en als 
voorbereiding op de mindmap die in het tweede halfjaar toegepast wordt. 
 
woordkaartjes 
De woordkaartjes zijn in groep 2 in veel gevallen kaartjes zonder foto. Ze zijn ingedeeld naar 
categorie. Dit gebeurt door woordkaartjes die bij eenzelfde categorie horen dezelfde kleur te 
geven. Dit ter voorbereiding op de mindmap in het tweede half jaar. 
 
ontluikende geletterdheid 
Een aantal terugkerende lessen die te maken hebben met ontluikende geletterdheid krijgt een 
(vaste) plaats binnen de thema’s. 

· Letters en klanken, bijvoorbeeld  ‘De oe van boek’. 
· De lettermuur, waarbij letters, woorden, tekeningetjes etc. in de hoesjes worden gedaan 

met de betreffende letterklank. (klank én letter) 
Bij het leren van een nieuwe letter(klank) wordt de letter vanuit verschillende invalshoeken 
verkend: luisteren naar de klank van de letter, kijken, het klankgebaar leren, de letter 
voelen, de letter uitknippen, de letter boetseren. 

· Spelen met letters is een activiteit waarvoor letterspelletjes worden geschreven met de 
letters die eerder aan de orde zijn gekomen. Door met letters te spelen en zoveel mogelijk 
posities en lettercombinaties te maken krijgen kleuters niet alleen inzicht in de structuur 
van taal, maar gaan ze dit inzicht sneller toepassen bij het latere lezen van nieuwe 
woorden (én zinnen).  Het klikklakboekje speelt hierbij een belangrijke rol. 

· Bij het letterstempelen worden de letterstempels ingezet. 
· Bij pictolezen gaat het niet langer om beeldversjes, maar om verhalen met woorden 

           en picto’s.  
 
zoemend lezen 
Het zoemend lezen houdt in dat tijdens het lezen van een woord de klanken van het woord 
aangehouden én verbonden worden; bijvoorbeeld in ‘vvvisss’. Voor klanken die niet zijn aan te 
houden, zoals de ‘p’, leren kinderen hun mondstand ‘klaar te zetten’. Vooral bij het lezen van 
woorden met een nieuw geleerde letter of een nieuw woord doet de lesgevende  het zoemend 
lezen voor en wordt er samen geoefend.  
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat in jaar 2 het lezen methodisch wordt aangeleerd. Wel zijn 
de lessen erop gericht dat kinderen ontdekken wat lezen is en, maar dan komt het uit het kind, 
spontaan ontdekken dat ze lezen kunnen. 
	
rekenen 
Ontluikende gecijferdheid 
Per thema wordt aandacht besteed aan rekenraadsels. Hierdoor wordt de rekenvaardigheid en het 
rekendenkvermogen getraind om verhaaltjessommen op te lossen. Dit gebeurt vooralsnog met 
materiaal. Nieuw is het spiegelen en klokkijken.   
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motoriek 
Het accent komt meer te liggen op de doorgaande schrijfbewegingen zoals golflijn, lus, enzovoort. 
 
 

3  Denkvragen 
 
denkvragen zijn uitdagende vragen 
In VoortVarend groep 1 wordt regelmatig gewezen op het belang van het stellen van open vragen. 
Vragen dus waar niet met een simpel ja of nee op geantwoord kan worden. In VoortVarend groep 2 
worden nog uitdagender vragen gesteld; de denksleutelvragen (zie informatief bij thema 2.1). Ze 
worden in jaar 2 weliswaar denkvragen genoemd, maar zijn gevarieerder en doen een intensiever 
beroep op het denken dan de denkvragen in jaar 1. Deze vragen zijn gebaseerd op the Thinkers 
Keys van de Australiër, Tony Ryan (1998). 
 
waarom deze denkvragen? 
Denksleutelvragen (in VoortVarend ‘denkvragen’) worden gesteld, omdat gebleken is dat dit soort 
vragen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. Kinderen raken er snel  mee vertrouwd 
dat ze afwegingen moeten maken om tot een antwoord te komen. En omdat de antwoorden niet bij 
voorbaat bekend zijn bij de lesgevende, wordt deze vaak verrast door de kracht van het denken 
van kinderen. 
 
lach(wekkende)-vraag:  
Op Legoblokken kun je prima slapen! 

 

nietes-vraag: 
Wat kun je nooit met woorden doen

 
wat maakt een vraag tot een goede denkvraag?  

· Er is ruimte voor meer dan één antwoord. 
· Er wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht. 
· Kinderen worden uitgedaagd om ervaringen onder woorden te brengen. 
· Eigen, authentieke kennis wordt benut. 

 
wanneer worden de denkvragen gesteld? 
Denkvragen staan op de lespagina onderaan in het donkere stukje van de linker balk. Dat ze 
onderaan staan betekent niet dat ze helemaal aan het eind van de les gesteld moeten worden. Het 
is de bedoeling dat de lesgevende de denkvraag tijdens de les stelt op een moment dat daarvoor 
geschikt is. Op die manier horen deze vragen helemaal  bij de rijke en betekenisvolle leeromgeving 
van VoortVarend, die kinderen stimuleert om hun denkvermogens te gebruiken.  

voorspel-vraag:  
Als je naar de vorm van dit doosje kijkt, wat denk je dan dat er in zit? 
 
 
twintig soorten denkvragen*

· vraag-vraag 
· nietes-vraag 
· wat als-vraag 
· combinatievraag 
· alfabet-vraag 
· lach(wekkende)-vraag 
· variatie-vraag 
· uitvinding-vraag 
· overeenkomst-vraag  
· voorspel-vraag 
· constructie-vraag 
· brainstorm-vraag 

· verplicht verbonden-vraag 
· ander gebruik-vraag 
· anders dan anders-vraag 
· muur-vraag 
· nadeel-vraag 
· plaatje-vraag 
· VET-vraag (vervormen, eraf halen, 

toevoegen) 
· interpretatie-vraag 
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*De twintig soorten denkvragen komen, zonder dat aangegeven wordt om wat voor soort vraag het precies gaat, afwisselend in 
VoortVarend voor. 
 
 

4  Taakgerichtheid 
 
een goede werkhouding 
Het geven van onderwijs aan een of twee kinderen gaat anders dan op school. Daar luisteren 
kinderen met elkaar naar de leerkracht, werken met elkaar in de groep en spelen met elkaar 
buiten. Is er een positieve groepssituatie (iedereen werkt en iedereen luistert), dan  heeft dat 
vanzelfsprekend een positief effect op de taakgerichtheid, ook wel werkhouding genoemd.  
Dat wil echter niet zeggen, dat bij het geven van onderwijs aan één of twee kinderen er geen 
sprake zou kunnen zijn van goede taakgerichtheid. Voorwaarde is wel, dat bij onderwijs in een 
thuissituatie duidelijk aangegeven wordt dat ‘de school’ begint. Wordt aan die voorwaarde niet 
voldaan, dan is de kans groot dat het ‘bij de les blijven’ moeizaam verloopt.  

handreiking om jonge kinderen op de lesactiviteit te richten 
1. Observeer een week lang bij welke activiteiten de aandacht van het kind afdwaalt. Stel vast of 
dat aan het begin, halverwege of aan het eind van een activiteit is. Het spreekt vanzelf, dat aan 
het eind van de dag de kans groot is, dat er sprake is van verminderde taakgerichtheid. 
2. Verklaar het gedrag 
Geen goede taakgerichtheid aan het begin van een activiteit, betekent vaak dat de opdracht niet 
duidelijk is. Is de taakgerichtheid van korte duur, dan kan dat erop duiden dat het niveau van de 
les te moeilijk is, of dat er sprake is van ‘geen zin’, er ‘vanaf’ willen zijn. Ook kan het zijn, dat niet 
is voldaan aan de juiste randvoorwaarden: radio of TV staat nog aan, drukke omgeving, …  
Is het probleem eenmaal goed in kaart gebracht, dan is er altijd een oplossing te vinden.  
Bespreek onvoldoende taakgerichtheid van het kind met de mentor.* 
 
hoe een goede taakgerichtheid bevorderd kan worden 
1. Door precies te laten weten wat de opdracht is.  
2. Door kinderen naar eigen ervaringen en beleving te vragen. 
3. Door positieve ervaringen op te laten doen en door een positieve benadering. 
5. Door als lesgevende hoge, maar wel reële, verwachtingen van kinderen te hebben.  
6. Door een nét iets moeilijker niveau te hanteren dan al beheerst wordt.  
7. Door na te bespreken hoe het is gegaan; wat goed ging en wat nog beter zou kunnen. 
 
KIJK! 
Het leerlingvolgsysteem KIJK! heeft een ontwikkelingsleerlijn Taakgerichtheid en Zelfstandigheid. 
Een vijfjarige kleuter kan zelfstandig zo’n tien minuten met een taak bezig zijn; steun van de 
lesgevende is nog belangrijk. Een zesjarige kleuter kan tien tot vijftien minuten geheel zelfstandig 
taken uitvoeren; zonder steun van de lesgevende en laat doorzetting en taakbesef zien. 
 
De ontwikkelingsleerlijn van KIJK! geeft slechts een richting aan, want elk kind is uniek. Daarbij 
komt nog dat kleuters zich sprongsgewijs ontwikkelen.  
 
* Dit geldt voor kinderen die staan ingeschreven bij LOVK. 
 
 

5  Sociaal emotionele ontwikkeling 
 
wat is dat? 
Elke week komt in VoortVarend een onderwerp aan de orde dat gericht is op het stimuleren van  
de sociaal emotionele ontwikkeling. Sociale ontwikkeling heeft betrekking op het omgaan met 
anderen, waaronder het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om goede relaties met de 
medemens te kunnen aangaan, en heeft te maken met burgerschapsvorming. Emotionele 
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ontwikkeling gaat over het kunnen begrijpen van eigen gevoelens en die van anderen en het 
kunnen  omgaan met die gevoelens. 
 
sociaal emotionele ontwikkeling in VoortVarend 
In groep 2 komt op de laatste dag van elke week een sociaal emotioneel thema aan de orde. In 
het weekend kunnen dan meerdere kinderen in het gezin bij dat thema betrokken worden. Dat is 
ook de reden dat de sociaal emotionele thema’s als gezinsactiviteit worden aangeboden. 
Uitvoerig wordt beschreven hoe het onderwerp binnen het gezin voor het eerst ter sprake kan 
worden gebracht. In VoortVarend heet dat in de les: dag 1. Die eerste aanbieding gebeurt op 
verschillende manieren, die passen bij het te bespreken onderwerp. Bijvoorbeeld: 

· door middel van een (voorgelezen) verhaal of gedichtje; 
· door middel van een ervaring; 
· met behulp van emotiekaartjes uit de routinedoos; 
· door middel van een gesprek; 
· door middel van een tekening. 

 
 

Probeer het thema in een actuele  
gebeurtenis te plaatsen. 

En… neem  
10 minuten de tijd om samen te praten… 

 
 
Het is de bedoeling om tot het volgende sociaal emotionele thema 
elke dag tien minuten te besteden aan het onderwerp. Onder het 
kopje ‘vervolg’ wordt aangegeven hoe dat kan.  
 
relatie met KIJK! 
De gekozen onderwerpen in VoortVarend hebben een relatie met de drie ontwikkelingslijnen 
van het leerlingvolgsysteem KIJK! en de SLO doelen van het nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling die leidend zijn voor het onderwijs:  
 

· zelfbeeld; 
· relatie met volwassenen;   
· relatie met andere kinderen. 

 
concrete uitwerking van KIJK! 
De ontwikkelingslijnen van KIJK! zijn verwerkt in drie soorten thema’s, die afwisselend 
aan de orde komen: 
 

· sociaal emotionele thema’s   
bijvoorbeeld: boos, bang, blij, verdrietig; 

· sociale thema’s  
bijvoorbeeld: telefoneren, samen spelen, iemand groeten; 

· sociaal emotionele denkfouten  
bijvoorbeeld: als spullen niet van jou zijn, hoef je er ook niet netjes mee om te gaan. 

 
 

6  Werken met VoortVarend vanaf thema 6 groep 2 
 
toewerken naar groep 3 
Vanaf dit thema wordt gericht toegewerkt naar de instap in groep 3. Dit komt vooral uit in de 
aandacht voor zelfstandig werken en taakgedrag: Hoe start je met je werk? Wat doe je het eerst? 
Wanneer denk je klaar te zijn? Wanneer vind je je werk af? Zelfstandigheid en taakgerichtheid 
worden ook bevorderd door het invoeren van een ‘Zelfstandig werkschrift’. Daarmee wordt tijdens 
taaltijd, rekentijd of schrijftijd  gewerkt. Dit gebeurt tijdens de ‘middagschooltijd’. 
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Bij het toewerken naar groep 3 hoort ook aandacht voor begrijpend luisteren, met activiteiten als: 
voorspellen naar aanleiding van de titel van een verhaal, een verhaal in een goede volgorde 
navertellen, moeilijke woorden uitleggen, samenvatten. 
 
De lesgevende zal bemerken, dat de lessen meer dan voorheen beschrijvend zijn. Dit, omdat na zo 
lang werken met VoortVarend al veel ervaring is opgebouwd in het lesgeven. 
 
overzicht van wat nieuw is ten opzichte van eerdere lessen in groep 2  

  Algemeen  De vaste volgorde van lessen op dinsdag, woensdag en donderdag is losgelaten. 
  Er wordt uitgegaan van twee korte ‘schooltijden’.  

Tijdens die ‘schooltijden’ wordt ‘s morgens thematisch gewerkt.  
’s Middags wordt, niet-thematisch, het werkschriftje ingezet. 
Om aan te sluiten bij de schooltijden groep 3 wordt aanbevolen om zowel 
’s morgens als ‘s middags met VoortVarend te werken.  

  De opdrachten bij de lessen in het werkschriftje worden in één keer uitgelegd.  
 
Begin van  
de dag  De les is uitgebreider en er kan een KIJK!vraag of kijktip bij horen. 
 
Routines Bij routines kan ook een KIJK!vraag of kijktip voorkomen.  
 
Taal  Woorden worden niet meer gecheckt. 
  Woorden die schuingedrukt boven de les staan, worden veel in groep 3 gebruikt. 
  Voortaan wordt met een mindmap, als vervolg op het woordweb, gewerkt. 
  Prentenboeken of informatieve boeken worden in verschillende weken ingezet. 
  Vooral bij ’Begin van de dag’ krijgt begrijpend luisteren veel aandacht.  
 
Rekenen Het verwoorden van oplossingsstrategieën krijgt meer aandacht. 
 
Motoriek Er is veel oefening van doorgaande schrijfbewegingen.  
 
Kunstzinnige  
vorming     Het aantal lessen Kunstzinnige vorming is verder verminderd. 
 
Diversen  Bij elk thema hoort een Zelfstandig werkschrift met taal-, reken- en schrijflessen. 
  Deze lessen staan op zichzelf, dus los van het thema dat aan de orde is. 
  Activiteiten die Wetenschap en Techniek, en die Onderzoek en Observatie  
  beogen kunnen, anders dan voorheen, in alle weken voorkomen. 
  Als onderdeel van Wereldverkenning, krijgt verkeer structureel aandacht. 
 
 

7   Werken met een  mindmap 
 
waarom mindmappen? 
Een  mindmap maken is een vorm van brainstormen; ‘Waar denk je aan als je het woord afval 
hoort?’ Kenmerkend voor mindmappen is de combinatie van schrijven en tekenen, die aansluit 
bij onze natuurlijke manier van denken. Door te schrijven en te tekenen kun je dingen namelijk 
beter onthouden. Dat gaat zelfs nog beter als je de verschillende categorieën woorden in een eigen 
kleur schrijft. 
 
creatief denken 
Een mindmap maken stimuleert het creatieve denken. Eerder werd in VoortVarend gewerkt met 
een woordmuur en een woordweb, voorlopers van de mindmap. Het verschil tussen mindmap en 
woordmuur/woordweb is dat in een mindmap de woorden die bij elkaar horen geclusterd worden 
door ze ook bij elkaar te schrijven/tekenen en de clusters een eigen kleur te geven. 
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mindmap maken met kinderen 
1. Start midden in het blad met een 
centraal woord of plaatje.  
 
2. Teken vervolgens vanuit het 
midden verschillende dikke takken. 
Bij deze takken komen later woorden 
(met plaatjes). Aan de takken kunnen 
nog weer kleinere zijtakken getekend 
worden.  
 
3. Schrijf maar één woord per tak op! 
 
4. Woorden bij de dikke takken, die 
het dichtst bij het woord in het 
midden staan, zijn algemener dan 
woorden bij de zijtakken. Voorbeeld: 
In het midden staat het woord sport. 
Op de dikke zijtakken komen de soorten sport: vechtsport, balsport, denksport, etc. Vervolgens 
worden die algemene benamingen nader gespecificeerd. Bij de tak balsport bijvoorbeeld komen 
zijtakken met voetbal, hockey, tennis, ... 
 
5. Ooit is afgesproken om een mindmap met de klok mee te lezen en om op één uur te starten. De 
informatie staat dan in de juiste volgorde. 
 
6. Geef elke tak een aparte kleur. Dit bevordert het onderscheiden van woordcategorieën. 
  
7. Maak tekeningen bij de woorden. Plaatjes en tekeningen zijn een ideale manier om informatie 
gemakkelijk te onthouden. 
 
8. Schrijf in blokletters, niet in hoofdletters. Dit wordt beter onthouden.  
 
Bron: jij bent eensuperheld.nl    beeld: pinterest.com 
 
 

8  Gecijferd bewustzijn 
 
een goede rekenstart in groep 3 
Bij jonge kinderen groeit het begrip dat getallen iets betekenen. Geleidelijk aan leren ze omgaan 
met hoeveelheden, gaan ze tellen, hoeveelheden vergelijken enz. Dit is samen te vatten onder de 
noemer getalbegrip. VoortVarend biedt dan ook veel gevarieerde rekenactiviteiten die gericht zijn 
op het ontwikkelen van het getalbegrip. Dit zorgt voor een goede (reken)start in groep drie!  
 
getalbegrip  
Getalbegrip is meer dan bijvoorbeeld het kunnen opzeggen van de telrij of antwoord kunnen geven 
op vragen zoals “Hoeveel appels liggen er op de fruitschaal?” Het gaat erom dat opgedane kennis, 
inzicht en vaardigheden in samenhang kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld: “Ik heb een appel 
opgegeten, hoeveel liggen er nu nog op de schaal?” En: “Hoeveel lagen er eerst?”  
Ook wordt geleerd dat getallen verschillende betekenissen en functies kunnen hebben. 
 - Aanduiding van een hoeveelheid; aantal. 
 - Aanduiding van de plaats in de telrij; telgetal. 
 - Aanduiding van bijvoorbeeld een tramlijn; naamgetal. 
 - Aanduiding van bijvoorbeeld leeftijd; meetgetal. 
 - Aanduiding bij een rekenhandeling; rekengetal. 
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handelend rekenen 
Jonge kinderen rekenen door doen. Daarbij hebben ze materiaal nodig. Dat materiaal kan van alles 
zijn: de kinderen zelf, Lego(stenen), fiches, stukjes touw, dennenappels… 
voorbeelden: 

1. Twee jongens staan. Drie meisjes gaan ook staan. Zijn er nu meer jongens dan meisjes? 
2. We zetten drie bomen (Lego) neer.  

‘Hak er drie om’. Hoeveel staan er nu nog? 
 
rekenmateriaal: het rekenrekje  
Het rekenrekje helpt bij het rekenen door doen.  
Het wordt meestal pas ingezet in groep drie.  
In VoortVarend wordt het, om er al mee vertrouwd  
te raken, in groep twee geïntroduceerd.  
 
inzicht in getalstructuren 
De lange rechte zijden van het rekje rusten op de tafel. De zwarte stip of smiley is dan links op het 
hout te zien. De rijen kralen zijn allemaal naar rechts geschoven: bij het rekenen worden de kralen 
altijd van rechts naar links geschoven! Bij elke nieuwe opgave worden alle kralen weer naar rechts 
geschoven. Er wordt altijd met de bovenste rij begonnen. 
 
Met het rekenrekje leren kinderen aantallen in één keer te zien. Ze leren ook handig gebruik te 
maken van de vijf-structuur, doordat een rij steeds vijf rode en vijf witte kralen heeft. Door veel te 
oefenen, gaat het herkennen van aantallen steeds sneller. Wanneer bijvoorbeeld zeven kralen naar 
links geschoven moeten worden gaan de vijf rode kralen in één keer naar links en daarna nog twee 
witte: 5 + 2. Moeten twaalf kralen opzij geschoven worden, dan gaat de rij met tien kralen tegelijk 
naar links en daarna nog twee rode kralen van de tweede rij: 10 + 2.  
Werken met het rekenrekje bevordert inzicht in getalstructuren en remt het één voor één 
aanwijzend (op vingers of met fiches) en tellend rekenen af.  
 
 

9  Begrijpend luisteren 
 
inleiding 
Begrijpend luisteren blijft in groep 1 en 2 nog beperkt tot luisteren naar een voorgelezen verhaal of 
gedichtje, te vergelijken met het begrijpend lezen in groep drie. Het gaat ook, net als bij 
begrijpend lezen, om dezelfde belangrijke taal- en denkvaardigheden. 
 
begrijpend luisteren in VoortVarend 
De kern van begrijpend luisteren (en lezen) is het kunnen leggen van verbanden, zowel binnen als 
buiten de tekst. Omdat dit een vaardigheid is die moet worden aangeleerd, is er in VoortVarend 
structureel aandacht voor begrijpend luisteren. Activiteiten die daarbij horen zijn het voorspellen 
van de (af)loop van een verhaal en het samenvatten en begrijpen van structuren. Dit in combinatie 
met het beantwoorden van diverse soorten vragen. 
 
voorbereiding 
Het is het beste om een tekst vooraf door te lezen en bij die voorbereiding vast te stellen: 
1. Welke woorden ga ik uitleggen en hoe ga ik dat doen? 
2. Waar ga ik ‘modelen’ (hardop denkend een stukje tekst toelichten). 
3. Welke vragen ga ik stellen en op welk denkniveau doe ik dat? 
4. Welke leesstrategieën gebruik ik: voorspellen, visualiseren, (uittekenen, uitbeelden of afbeelding 
laten zien), verbinden (hardop denken: ‘Dus Jan (uit het verhaal) zit ook in groep 2 net als jij.’), 
samenvatten of afleiden (tussen de regels doorlezen, hardop interpreteren: ‘O, dus als ik meel heb 
kan ik pannenkoeken bakken, maar ik kan daar ook flensjes van bakken of brood.’) 
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5. Waar gebruik ik een herstelstrategie, dat wil zeggen de tekst nog eens voorlezen, maar dan 
langzamer, aandachtiger, hardop denkend, een stukje verder lezend, naar illustraties kijkend, hulp 
aan het kind vragend (‘Begrijp jij wat hiermee wordt bedoeld?’). 
 
Bron: CPS, Werkmap begrijpend luisteren. 
 
vragen stellen  
De vragen in VoortVarend worden op verschillende denkniveaus gesteld. 
Dat gebeurt volgens de taxonomie van Bloom. 
Niveau 1 is het laagste vraag- en denkniveau. Dan gaat het om herinneren, reproduceren wat is 
gehoord: bijvoorbeeld vragen: Hoe heette het konijntje? 
Niveau 6 is het hoogste vraag- en denkniveau. Daarbij gaat het om het produceren van nieuwe 
ideeën of  het verwoorden van een zelfbedacht plan.   
De lesgevende bepaalt welk niveau van vragen past bij het denkniveau van het kind.  
Het is tegelijk de uitdaging om naar een hoger denkniveau toe te werken! 
 
De volgorde van vragen oplopend in denkniveau van gemakkelijk naar moeilijk is: 
niveau 1 Herinneren 
niveau 2 Begrijpen 
niveau 3 Toepassen 
niveau 4 Analyseren 
niveau 5 Evalueren 
niveau 6 Creëren 
 
 

10  Met VoortVarend naar groep 3 
 
inleiding 
Dit thema vormt de afronding van de totaal twintig thema’s van VoortVarend. Daarom nu een 
vooruitblik naar de aansluiting met groep 3 van de basisschool.  
 
werken met doelen 
Alle activiteiten in VoortVarend zijn doelgericht. De doelen, bij elke activiteit vermeld, laten de 
stapjes zien die nodig zijn om het einddoel van een bepaald leer- of ontwikkelgebied te bereiken.  
Zo is ‘Omgaan met de telrij’ een einddoel voor rekenen. Dat houdt in dat kinderen aan het eind van 
groep 2 de telrij tot en met 20 kunnen opzeggen. Voor eind groep 1 ligt dat einddoel nog bij het 
kunnen opzeggen van de telrij tot en met 12.  
Een taaldoel is bijvoorbeeld ‘Fonemisch bewustzijn’. Het doel voor eind groep 1 is dat met een 
bepaalde klank woorden gemaakt kunnen worden. Voor eind van groep 2 is het doel bij ‘Fonemisch 
bewustzijn’ dat kinderen een aantal letters kennen en weten welke klank bij die letters hoort. 
 
observeren: KIJK!, kijktip en gerichte observatie 
Doelen stellen is één. Doelen behalen is twee. Daarom wordt in VoortVarend ook gecheckt of 
doelen daadwerkelijk bereikt worden en wordt er door de lesgevende voortdurend geobserveerd. 
Dat gebeurt door het beantwoorden van vragen bij KIJK! of bij de kijktip en door observatie met 
behulp van een observatieformulier. Deze drie manieren van observeren kunnen aanleiding geven 
om het leerdoel aan te passen, zodat er onderwijs op maat geboden wordt. 
 
van groep 2 naar groep 3 
In feite zijn alle activiteiten gericht op het einddoel: kinderen voldoen aan de voorwaarden om met 
succes aan het onderwijs in groep 3 te beginnen. Die voorwaarden betreffen niet alleen taal-
denken, motoriek en reken-denken, maar zeker ook de houding van het kind met aspecten als: 

· betrokkenheid    
· werkhouding 
· werktempo 
· weerbaarheid 
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Vooral de houding ten aanzien van het willen leren is belangrijk.  
- Is er voldoende motivatie en taakgerichtheid? 
- Hoe is in het algemeen het werktempo?  
- Kan voldoende zelfstandig een opdracht uitgevoerd worden? 
- Wil het kind zelf al naar groep 3?  
- Hoe staat het met de weerbaarheid? 
Uiteraard speelt bij de overgang van groep 2 naar groep 3 ook leeftijd een rol.  
 
met VoortVarend goed voorbereid 
In VoortVarend is leren vooral spelend en ontdekkend leren in een betekenisvolle omgeving. Dit, 
omdat spel en spelen voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk zijn. Het zijn ook bij 
uitstek de manieren om sociaal-emotionele vaardigheden te leren, zoals weerbaarheid, doorzetten, 
assertiviteit, omgaan met teleurstellingen.  
Spelend leren in betekenisvolle situaties, doelgerichte activiteiten en aandacht voor alle leer- en 
ontwikkelingsgebieden maken dat kinderen goed voorbereid door kunnen stromen naar groep drie. 
En dat is precies in één zin het doel van VoortVarend.  <<<
 


