
 

 

Zorgcoördinatie Vrije Scholen Zwevezele 

 

Datum 

 

 

Uur Klas School Activiteit 

 

 

Dinsdag         

10 /03/2020 

 

8.35-

10.15 

HK3 De Horizon  FASE 0 

O préteaching: 

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken: 

punttekeningen rond cijfers, 

Spel: lettersoep 

O werken met gesignaleerde kleuters:  

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie: 

FASE 1  

O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit: 

O tweedelijnszorg: sorteren volgens twee of drie 

eigenschappen 

 

  HK3 De Horizon Ontwikkeling van het wiskundig 

denken: 

Sorteren volgens twee/drie 

eigenschappen van verschillende 

vormen 

Ontwikkeling van het wiskundig denken: 

Dinsdag 10.35- HK2C De Horizon  FASE 0 

INTERVENTIEROOSTER KLEUTER :09/03/2020 tot en met 13/03/2020 



10-03-2020 11.45 O préteaching: 

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken:  

O werken met gesignaleerde kleuters: spelletje 

rond tellen, evenveel boeken, meest/minst boeken 

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten:  

O klasobservatie: 

FASE 1  

O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit: 

Kls maken een eigen boek aan de werktafel 

O tweedelijnszorg: 

 

     Klastitularis:  

 

 13.15-

13.45 

Vk3abc De Vlieger Taalontwikkeling: 

Verder vertellen rond de prent van 

het huis 

Spelletje: waar woon ik? 

Taalontwikkeling:Mondelinge taal Nederlands 

TOmn2: 

Spontaan vertellen 

TOmn3: 

Actief deelnemen aan het gesprek 

 

 

 

 13.45-

15.00 

Vk3A De Vlieger  
 

 

FASE 0 

O préteaching:  

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken: act 

rond klanken met Kaatje Klank 

O werken met gesignaleerde kleuters: extra 

uitdaging met smartgames  

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie: 

FASE 1  

O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit: 



O tweedelijnszorg:  

     Klastitularis: 

Donderdag: 

12-03-2020 

8.35-9.00 Vk3abc  Denkontwikkeling:  

Sorteren volgens 2/3 

eigenschappen van verschillende 

vormen 

 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

WDmm1:Vergelijken en ordenen zonder 

maateenheden 

Twee of meer dingen kwalitatief vergelijken 

volgens grootte, gewicht, lengte….en 

daarbij woorden gebruiken zoals groter, 

kleiner, langer, donkerder,…dingen 

sorteren op basis van een kwalitatieve 

vergelijking volgens één of meer 

gemeenschappelijke kenmerken. 

 

 

 9.00-

10.15 

VK3C   FASE 0 

O préteaching:  

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken:  

O werken met gesignaleerde kleuters:   

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie: 

FASE 1  

O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit: 

O tweedelijnszorg: 

 

 10.35-

11.45 

 De Regenboog zorgraad  

 13.15-

13.40 

VK3abc De Vlieger Taalontwikkeling: verhaal 

vertellen  

Trefwoord horen, trefletter horen 

Taalontwikkeling: 

TOtn2: 

Nadenken over de belangrijke aspecten van het 



Spelletje rond auditief geheugen 

Neem wat ik wil kopen in de 

winkel (drie voorwerpen 

onthouden in de juiste volgorde) 

 

taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen 

gebruiken 

Klank en rijm 

 

 13.15-

15.00 

V3kb De Vlieger  FASE 0 

O préteaching:  

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken: 

O werken met gesignaleerde kleuters:   

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie: 

FASE 1  

O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit: 

O tweedelijnszorg: 

 

Vrijdag 

13-03-2020 

9.00-

10.15 

Vk1-2 De Vlieger  FASE 0 

O préteaching:  

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken: 

O werken met gesignaleerde kleuters:   

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie: 

FASE 1  

O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit: 

O tweedelijnszorg: 

 

 10.35-

11.45 

VP-K1A De Vlieger  FASE 0 

O préteaching:  

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken: 

O werken met gesignaleerde kleuters:   

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie: 



FASE 1  

O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit: 

Huisje schilderen 

O tweedelijnszorg: 

 

      

      

      

      

 


