
 

 

Zorgcoördinatie Vrije Scholen Zwevezele 

 

Dinsdag 

02-04-2019 

8.35-9.25 Hk1C De Horizon Evaluatie HP  

 9.40-

10.15 

Hk2C De Horizon Taalontwikkeling: 

Zin in eieren: 

Uit hoeveel woorden bestaat de 

zin? Leg evenveel eitjes als 

woorden in een zin. 

Taalontwikkeling: 

TOtn2: 

Nadenken over de belangrijke aspecten van het 

taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen 

gebruiken. 

 Betekenissen van woorden en 

woordsoorten 

 Woorden in een zin onderzoeken en 

daarbij de term ‘ woord’ kennen en 

gebruiken 

 10.35-

10.55 

Hk1d De horizon Denkontwikkeling: 

Leg evenveel eitjes in je mandje 

als in het mandje  van de paashaas 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

Getallenkennis: 

WDgk2: Inzichten verwerven in tellen 

Synchroon en resultatief tellen binnen het bereik 

tot 5 

WDgk1: hoeveelheden: veel-weinig  

 13.15-

13.40 

Vk1B De Vlieger Taalbad: 

Spelletje met de dobbelsteen en 

aangebrachte woordenschat 

Taalontwikkeling: 

 TOmn1:Mondelinge taalvaardigheid Nederlands 

 Een mondelinge boodschap verwerken 

Verwerken van een eenvoudige boodschap binnen 

het hier en nu met visuele ondersteuning 

 13.45-

14.25 

Vk2abc De Vlieger Taalontwikkeling: 

Zin in eieren: 
Taalontwikkeling: 

TOtn2: 

INTERVENTIEROOSTER KLEUTER  01-04-2019 tot en met 05-04-2019 



Uit hoeveel woorden bestaat de 

zin? Leg evenveel eitjes als 

woorden in een zin. 

Nadenken over de belangrijke aspecten van het 

taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen 

gebruiken. 

 Betekenissen van woorden en 

woordsoorten 

Woorden in een zin onderzoeken en daarbij de 

term ‘ woord’ kennen en gebruiken 

 14.25-

14.55 

Vk3abc De Vlieger Taalontwikkeling; 

spelletje met woordstukjes: wie 

haalt eerst de finisch 

werkblad letters: zet een cirkel om 

de letters die het woord vormen 

Taalontwikkeling: 

TOtn2: 

Nadenken over de belangrijke aspecten van het 

taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen 

gebruiken. 

 Spelling en interpunctie 

 Afzonderlijke letters herkennen en 

daarbij de term letter kennen en 

gebruiken 

 

Donderdag 

04-04-2019 

8.35-9.25 Hk2A De Horizon Evaluatie zorgplannen  

 9.25-

10.15 

Hk3A De Horizon Evaluatie zorgplannen  

 10.30-

11.20 

Vk2/3C 

 

De Vlieger Evaluatie zorgplannen  

 11.20-

11.45 

 

  

De Vlieger Taal-en denkontwikkeling: 

begrippen in beeldwoordenboek 

kleven 

begrippen: meest, minst, meer, 

minder, groot, klein… 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

WDgk1: 

Inzicht verwerven in hoeveelheden 

 een rangorde aangeven 

 onderzoeken van de begrippen naast, 

voor, na tussen…. 

 Een rangorde aangeven met 

rangtelwoorden 



 13.15-

14.30 

Vk2abc De Vlieger Denkontwikkeling: 

Verdeel in groepjes van 3: met 

materiaal 

Verdeel in groepjes van 3: op een 

werkblad 

 

 

Ontwikkeling van het wiskundig denken 

WDgk1: Inzichten verwerven in hoeveelheden 

 

 Hoeveelheden vergelijken en sorteren 

 Onderzoeken van gestructureerde en 

ongestructureerde hoeveelheden door 

ervaringen op te doen 

 

Vrijdag: 

05-05-2019 

8.35-9.25 Vk2/3b De Vlieger Evaluatie zorgplannen  

 9.25-

10.15 

Vk2/3A De Vlieger Evaluatie zorgplannen  

 10.30-

10.55 

Hk1-2c De Horizon Taalbad : verhaaltje vertellen uit de 

methode 

Verder aanvullen van nieuwe 

woorden in het beeldwoordenboek 

 

Taalontwikkeling: 

 TOmn1:Mondelinge taalvaardigheid Nederlands 

 Een mondelinge boodschap verwerken 

Verwerken van een eenvoudige boodschap binnen 

het hier en nu met visuele ondersteuning 

 11.10-

11.45 

Hk1d De Horizon Taal-en denkontwikkeling: 

Wat zit er in de eitjes? 

Een aantal paaseieren die open 

kunnen met allerlei spulletjes in, 

we vertellen wat we ontdekken en 

tellen soms als er meerdere dingen 

inzitten. 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

Getallenkennis: 

WDgk2: Inzichten verwerven in tellen 

Synchroon en resultatief tellen binnen tot 5 

Taalontwikkeling: 

TOmn3: Actief deelnemen aan een gesprek 

 Tweegesprek 

 In spelsituaties gesprekken voeren met een 

bekende volwassene, meedoen in het 

gesprek, reageren op een korte vraag, iets 

beschrijven 

      

 


