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LEER-RIJK-SPELEN 

Tips, Tips, aanbevelingen en vragen n.a.v. gesprekken in tafelgroepen: 

 

OPBRENGSTGERICHT SPELEN 

 Wees je bewust van het belang van doelen om je aanbod rijk genoeg te 

maken 

 Start bij de themaplanning met een beredeneerde basis die je samen met 

kinderen (en ouders) gaat uitbreiden. 

 Zorg voor een koppelingen tussen jaarplanning / periodeplan / doelen KIJK! / 

kerndoelen en leerdoelen thema / borging SLO-doelen 

 De periodedoelen kun je ook (als opdracht) op het planbord hangen 

 Onderscheid tussen spelen en werken is niet zwart-wit. Doelen zitten niet 

alleen in werktijd maar ook zeker in speeltijd. 

 

KANSRIJKE OMGEVING 

 Een hoek hoeft nog niet af bij de start van een thema. Een hoek mag/moet 

groeien ! 

 Laat lezen en schrijven in alle hoeken betekenisvol terugkomen. De HOEK is 

de verzamelplaat van lees- schrijfmaterialen 

 Zorg voor afwisselende materialen in de hoeken, kies ervoor om bewust te 

variëren 

 Wees kritisch op de ruimte waar kinderen spelen. Zorg voor ruimte en 

overzicht. (hoogte, breedte en ordening van materiaal) 

 Zorg voor levensecht materiaal, dit roept herkenning op en prikkels de 

fantasie. 

 Bij elke thema ook een nieuwe buitenspelactiviteit toevoegen.  

 Betrek kinderen bij de inrichting van de speelomgeving zodat ze intrinsiek 

gemotiveerd zijn. 

 Bouwen kan met bijna alles! In de bouwhoek gebeurt meer dan je denkt! 

 Wees je bewust van het verschil tussen een huishoek en een themahoek. Is 

het haalbaar om zowel met een huishoek als een themahoek te werken zodat 

kinderen een verhaallijn tussen twee hoeken kunnen bedenken. 

 Laat kinderen zoveel mogelijk ervaren en voelen (sensorische ervaringen). Er 

kan meer in de zand-watertafel. Zorg voor afwisseling per thema. 
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LEER-RIJK-SPELEN 
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SPELBEGELEIDING 

 Zorg voor spelverrijking door de juiste materiaalkeuze (wees gericht op zone 

van naaste ontwikkeling). 

 Stel prikkelende vragen die aansluiten bij het spel dat kinderen zelf bedenken  

 Hoeveel ruimte geven we de kinderen voor vrije expressie in het atelier? 

 Met een kleine aanpassing in materiaal of context kun je een nieuwe 

spelimpuls geven. 

 Neem de tijd om het spel van kinderen echt waar te nemen. Zowel actief als 

passief. 

 Leerkracht durf “los te laten”, geef vertrouwen aan kinderen zodat zij de 

vrijheid krijgen om eigen spel te ontwikkelen. 

 Maak foto’s van de inrichting van de hoek die de kinderen kunnen gebruiken 

als steun bij het opruimen. 

 Maak gebruik van rollenkaartjes die kinderen kunnen gebruiken bij het maken 

van afspraken over het spel(plan). 

 Zorg voor herkenbare verkleedkleding die ondersteunend werkt om een rol te 

spelen. Niet alleen in de speelhoek maar ook andere hoeken. 

 Maak tijd en denk in kansen! 

 

Vragen: 

- Hoe kunnen we ouders meer betrekken bij het spel en de spelontwikkeling van 

kinderen? (Educatief Partnerschap) 

- Hoe zorg je voor een goede balans tussen administratieve taken en het 

werken met kinderen? 

 

 


