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Rijke kleuteromgeving
Meertalig, dialogisch, brede ontwikkeling, spel- en themagericht



EENDIMENSIONAAL THEMA
Werk niet met eendimensionale thema's zoals herfst, kerst, boerder�, vervoer,
Sinterklaas, etc. Als je thema's van seizoenen, feesten of naaste omgeving als
kapstok neemt dan bek�ken kinderen een onderwerp vanuit één perspectief
waardoor je geen r�k taalonderw�s aanbiedt. Ook de boeken z�n vaak taalarm,
ze bevatten vaak één onderwerp, meerdere dilemma's en emoties ontbreken.
Met eendimensionale thema's stimuleer je niet verbindingen tussen woorden en
begrippen.

MEERDIMENSIONAAL THEMA
Werk met meerdimensionale thema's. Dit betekent dat je een onderwerp neemt
waarb� kinderen versch�nselen vanuit verschillende invalshoeken bek�ken en
benaderen (multiperspectivisch) waardoor r�k taalonderw�s ontstaat. Bv. thema
'oei ik groei' i.p.v. 'lente'. Dan kan het gaan over bloemen die gaan bloeien, maar
ook over stoer doen (Skattich van Lida Dykstra) of wat wil j� later worden? B�
r�ke thema's z�n r�ke prentenboeken te vinden met verschillende vraagstukken,
emoties en problemen.

Rijke kleuterthema's
Regels

LANGDUREND EN COMPLEX
Laat de meerdimensionale thema's minimaal 6 weken duren. Dan heb je t�d om
het samen met de kinderen op te bouwen, om samen met de kinderen de klas in
te richten. Hoeken kunnen steeds r�ker worden ingericht, naar functioneel lezen
en schr�ven. Met zes weken is er t�d is om aan taal te bouwen, om verbindingen
tussen onderwerpen te maken, woorden en begrippen aan elkaar te koppelen en
uit te breiden.
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MOET SPEELBAAR Z�N
De thema's moeten aansluiten b� de vragen van de kinderen. Samen met de
kinderen het thema bepalen en uitbouwen. Het thema moet speelbaar z�n,
kinderen moeten rollenspel kunnen spelen, spelhandelingen uit kunnen voeren.
Verzin een pakkende titel met een handeling erin verwerkt. Zorg voor diverse
spelhoeken waarin taalactiviteiten (gesprekken, lezen en schr�ven) op een
functionele w�ze een plaats kunnen kr�gen (krant lezen in huishoek, ...).


