
  
Myriam Bousson/co-teaching 
 Vrije Scholen Zwevezele 

Datum 

 

klas uur School  activiteiten 

Dinsdag 

23/03/2021  

 

H3K 8.35-9.25 De Horizon  Fase 1: 

O tweedelijnszorg: verhaal vertellen van opa is jarig, rijmen over het verhaal 

Kritisch luisteren naar zinnen over het verhaal 

Objectivatie: lange woorden en korte woorden 

Werkblad rijmen 

Taalontwikkeling:  
TOtn2: klank en rijm 

Klanken in woorden onderzoeken en daarbij de term klank kennen en gebruiken 

Discrimineren, analyseren,  

Nadenken over het beginklanken van een woord 

 

 

Denkontwikkeling: 

Sorteren van kabouters volgens twee eigenschappen 

Kleur en kledij 

Werkblad kabouters maken 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

Meten en metend rekenen: 

Rangschikken volgens 2 eigenschappen 

 

 

 

INTERVENTIEROOSTER KLEUTER   :22/03/2021- 26/03/2021 



  9.25-10.15 De Horizon Myriam 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:kip op karton kleven en uitknippen,  

Inschilderen 

Muizentrappen maken voor kippenpoten, 

Ei versieren met patronen van plasticine 

O tweedelijnszorg: 

 

Klastitularis: begeleiden van gesignaleerde kleuters 

 HK1-2 10.35-

11.20 

De Horizon Myriam 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: +aanbod smart-games  

O tweedelijnszorg: 

 

Klastitularis: eerstelijnszorg 

 HK3C 11.20-

11.45 

De Horizon Myriam FASE 1  

O tweedelijnszorg: 

Verhaal vertellen van opa is jarig: vragen stellen over het verhaal 

Rijmen met woordenschat over het verhaal 

Werkblad rijmen 

Taalontwikkeling= 



Zie 8.35 

 VK1A-B 13.15-

14.05 

De Vlieger Myriam FASE 0 

O préteaching:verhaal: 

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: aanbod smart-games  

O tweedelijnszorg: 

 

Klastitularis: eerstelijnszorg 

Donderdag 

25/03/2021 

VK2-3a 8.35-9.00 De Vlieger Myriam          
 

FASE 1  

O tweedelijnszorg: 

Taalontwikkeling: 

Woordenschat herhalen 

Werkblad rijmen 

Kritisch luisteren: wat is juist of wat is fout? 

Auditieve analyse en synthese met visuele ondersteuning 

Taalontwikkeling: 

Taalbeschouwing Nederlands: 

TOtn2: klank en rijm 

Klanken in woorden onderzoeken en daarbij de term klank kennen en gebruiken 

Discrimineren, analyseren,  

Nadenken over het beginklanken van een woord 

 

 



 VK2-3c 9.00-10.15 De Vlieger Myriam FASE 0 

O préteaching: 

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken: herhalen van rangorde, eerste, tweede 

 en derde 

rijmen met auto’s  

O werken met gesignaleerde kleuters:  

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie: 

FASE 1  

O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit: 

  

O tweedelijnszorg: 

 

Klastitularis: 

 

 HK2C 10.35-

11.20 

De Horizon Myriam FASE 0 

O préteaching: 

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

O werken met gesignaleerde kleuters:  

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie:observatie van een kleuter 

FASE 1  

O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit: 

  

O tweedelijnszorg: 

 

Klastitularis: 

 HK1A 11.20-

11.45 

De Horizon Myriam 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: doos schilderen of kip stempelen 

Opruimen  

 O tweedelijnszorg: 

 

     Klastitularis: eerstelijnszorg taal 

 VK2-3A 13.15-

13.45 

De Vlieger Myriam Fase 1: 

O tweedelijnszorg: 

Denkontwikkeling: 

Herhalen van het kaartspelletje: meer en minder 

Werkblaadje maken met meest en minst 

Sorteren van doosjes met parels volgens inhoud: van minst naar meest 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

WDgk1: 

Inzichten verwerven in hoeveelheden: 

Hoeveelheden vergelijken en sorteren: 

Gestructureerde en ongestructureerde hoeveelheden onderzoeken, vergelijken  

En sorteren en daarbij woorden gebruiken zoal veel, weinig, meer, minder, meest 

minst 

 

 

 VK2-3B 13.45-

14.55 

De Vlieger Myriam FASE 0 

O préteaching: 

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken: rijmen met Nellies 

O werken met gesignaleerde kleuters: 

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie: 

FASE 1  



O overname klasorganisatie wegens ELZ klastit:  

O tweedelijnszorg: 

 

klastitularis 

 HK3C 15.10-

16.00 

De Regenboog Myriam ZORGRAAD 

Vrijdag 

26/03/2021 

Vk3a 8.35-9.00 De Vlieger Myriam FASE 1  

O tweedelijnszorg: sorteren van kabouters volgens twee eigenschappen 

Ontwikkeling van wiskundig denken: 

Meten en metend rekenen: 

Rangschikken volgens 2 eigenschappen 

 

 VK2-3b 9.00-10.15 De Vlieger Myriam FASE 0 

O préteaching:  

O co-teaching: taal- en/of wiskundig denken:wegdoen tot en met 6 

Synthese van klanken tot een woord 

O werken met gesignaleerde kleuters: 

O overname klasorganisatie wegens kleutertesten 

O klasobservatie: 

 

     Klastitularis:  



 VK2-3a 10.35-

11.20 

De Vlieger Myriam Fase 1: 

O tweedelijnszorg: Korte en lange zinnen, korte zinnen langer maken… 

Verzin een zin aan de hand van verteldobbelstenen 

Taalontwikkeling:  
Taalbeschouwing Nederlands 

TOtn2: nadenken over de belangrijke aspecten van het taalsysteem en daarbij de  

Taalbeschouwelijke termen gebruiken: 

Zinnen en zinsdelen: experimenteren met het maken van zinnen en het toevoegen 

Van een zinsdeel in een zin 

 

 

 

      

  

 


