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Visie op het jonge kind 
 
De ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind (kleuters) vormen de basis van ons onderwijs.   
De bewegings- en experimenteerdrang van kleuters vraagt om een rijke leeromgeving waarin spel 
centraal staat. Spelen draagt bij aan de totale ontwikkeling van het jonge kind. Zowel de cognitieve 
ontwikkeling, taal- spraakontwikkeling, (senso)motorische ontwikkeling, 
persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale vaardigheden (sociaal emotionele vaardigheden) worden 
aangesproken. Kleuters krijgen door middel van spel grip op de wereld om hen heen.  
We kiezen er daarom voor om thematisch te werken, waarbij de kinderen gestimuleerd worden om 
zich spelenderwijs te ontwikkelen in een rijke leeromgeving. 
Binnen deze rijke leeromgeving geven we de kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen in hun 
eigen tempo en geven we hen een gedifferentieerd aanbod gebaseerd op de SLO-doelen. We stellen 
hierbij hoge verwachtingen om op die manier de kinderen de volgende stap in hun ontwikkeling te 
laten zetten. We betrekken de kinderen bij hun leerproces door samen met hen te evalueren en 
gesprekken te voeren over leren en doorzetten. 

 
Thematisch werken 
Wij spelen in op de belevingswereld van het jonge kind door thematisch te werken aan onderwerpen 
die dicht bij de kinderen staan. Wij maken een thema zo realistisch mogelijk en creëren zo een 
betekenisvolle leersituatie. De activiteiten, hoeken en themabakken worden vormgegeven op basis 
van de gestelde leerdoelen vanuit het SLO en afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van de 
kinderen. 
De kinderen spelen een grote rol bij de invulling van het thema en de hoeken. Door de kinderen mee 
te laten denken en mee te laten beslissen ontwikkelen we burgerschapsvaardigheden, zoals omgaan 
met regels en afspraken in de leefomgeving, invloed hebben en rekening houden met de inbreng van 
anderen. Bovendien stimuleren we hiermee de fantasie en creativiteit. 
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