
 

 

 

 

Zorgcoördinatie Vrije Scholen Zwevezele 

 

Datum 

 

 

Uur Klas School Activiteit 

 

Ontwikkelingsdoel 

Dinsdag 

12/02/2019 

8.35-

16.00 

 De Horizon 

De Vlieger 

MDO 

 
 

Donderdag: 

14/02/2019 

8.35-9.15 VK3 A/B De Vlieger Denkontwikkeling: 

Sorteren van jong naar oud 
Ontwikkeling van wiskundig denken: 

Meten en metend rekenen 

WDmm1: twee of meer dingen kwalitatief 

vergelijken volgens grootte, gewicht, 

lengte….dingen sorteren op basis van kwalitatieve 

vergelijking volgens één of meerdere 

gemeenschappelijke kenmerken 

 9.25-

10.15 

REG1B De Regenboog 

 

Afname kern 5  

 10.30-

11.45 

Hor1C De Horizon Afname LVS  

 13.15-

13.45 

VK2abc De Vlieger Denkontwikkeling: 

Sorteren van groot naar klein 

Met materiaal (poppen en auto’s) 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

Meten en metend rekenen 

WDmm1: twee of meer dingen kwalitatief 

vergelijken volgens grootte, gewicht, 

lengte….dingen sorteren op basis van kwalitatieve 

vergelijking volgens één of meerdere 

INTERVENTIEROOSTER KLEUTER   11/02/2019 tot en met 15/02/2019 



 

 

gemeenschappelijke kenmerken 

 13.45-

14.30 

VK3abc De Vlieger Taalontwikkeling: 

Telefoonspelletje: wat koop ik in 

de winkel?  

Aan de hand van een omschrijving 

het juiste plaatje vinden en in de 

boodschappentas stoppen 

Aan de hand van een beginletter of 

rijmwoord het juiste plaatje vinden 

Taalontwikkeling: 

TOmn1:Mondelinge taalvaardigheid Nederlands 

 Een mondelinge boodschap verwerken 

Verwerken van een eenvoudige boodschap 

binnen het hier en nu met visuele  

ondersteuning  

TOmn2 

 Een mondelinge boodschap overbrengen: 

zich begrijpelijk uitdrukken eventueel met 

ondersteuning 

 

Vrijdag: 

15/02/2019 

8.35-9.05 Hk2c 

HK1c 

De Horizon Taalbad: verhaaltje vertellen van 

Sara en Elias ivm de klas 

Verhaaltje 12 van de methode voor 

anderstaligen 

Taalontwikkeling: 

TOmn1:Mondelinge taalvaardigheid Nederlands 

 Een mondelinge boodschap verwerken 

Verwerken van een eenvoudige boodschap 

binnen het hier en nu met visuele  

ondersteuning 

 

 9.05-9.45 HK3C De Horizon Taalontwikkeling: 

Telefoonspelletje: wat koop ik in 

de winkel?  

Aan de hand van een omschrijving 

het juiste plaatje vinden en in de 

boodschappentas stoppen 

Aan de hand van een beginletter of 

rijmwoord het juiste plaatje vinden 

Taalontwikkeling: 

TOmn1:Mondelinge taalvaardigheid Nederlands 

 Een mondelinge boodschap verwerken 

Verwerken van een eenvoudige boodschap 

binnen het hier en nu met visuele  

ondersteuning  

TOmn2 

 Een mondelinge boodschap overbrengen: 

zich begrijpelijk uitdrukken eventueel met 

ondersteuning 

 



 

 

 9.45-

10.15 

Hk2C De Horizon Taalspelletje: met telefoon 

Aan de hand van een omschrijving 

het juiste plaatje kunnen nemen om 

te kopen in de winkel 

Taalontwikkeling: 

TOmn1:Mondelinge taalvaardigheid Nederlands 

 Een mondelinge boodschap verwerken 

Verwerken van een eenvoudige boodschap 

binnen het hier en nu met visuele  

ondersteuning  

TOmn2 

 Een mondelinge boodschap overbrengen: 

zich begrijpelijk uitdrukken eventueel met 

ondersteuning 

 

 10.30-

11.10 

HK2c De Horizon Denkontwikkeling: 

Van klein naar groot  

werkblaadje 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

Meten en metend rekenen 

WDmm1: twee of meer dingen kwalitatief 

vergelijken volgens grootte, gewicht, 

lengte….dingen sorteren op basis van kwalitatieve 

vergelijking volgens één of meerdere 

gemeenschappelijke kenmerken 

 11.10-

11.40 

HK1d De Horizon Taal-en denkontwikkeling: 

Voorbeeldkaartjes namaken met 

oog voor kleur en vorm en aantal 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

Meten en metend rekenen 

WDmm1: twee of meer dingen kwalitatief 

vergelijken volgens grootte, gewicht, 

lengte….dingen sorteren op basis van kwalitatieve 

vergelijking volgens één of meerdere 

gemeenschappelijke kenmerken 

      

      

      

      



 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


