Themabespreking
Logo
school

Groep: .
Thema: .
Periode: .

Doelen

Activiteiten
Basisaanbod

Extra aanbod
Intensief / verdiept

Sociaal emotioneel
Zelfbeeld
1. Heeft kennis van
zichzelf
2. Heeft kennis van de
ander
3. Kent verschillen en
overeenkomsten tussen
zichzelf en de anderen in
de groep
4. Kan gevoelens onder
woorden brengen
5. Kent zijn/haar eigen
emoties en die van een
ander (bijvoorbeeld in
een prentenboek
6. Kan zijn/haar emoties
beheersen

Relatie met volwassenen
1. Staat op eigen benen.
Lost zelf kleine
problemen op
2. Neemt genoegen met
beperkte troost van de
leraar
3. Toont interesse voor
de leraar
4. Voert zelfstandig
opdrachten uit en zet
door wanneer iets niet
direct lukt
Relatie met andere kinderen
1. Zoekt contact met
andere kinderen
2. Heeft vertrouwen in
een ander
3. Kan met andere
kinderen spelen
4. Werkt samen met
andere kinderen aan een
opdracht
5. Merkt of en wanneer
een ander kind hulp
nodig heeft

Groepsplan / themabesprekingsformulier
5,6 - 6,6 jaar

Evaluatie

Themabespreking
6. Biedt hulp aan/kan
anderen
7. Leert wat afspraken en
regels zijn
8. Leert zich aan
afspraken en regels te
houden
9. Past zich aan bij
nieuwe situaties
10. Houdt rekening met
gevoelens en wensen
van anderen
11. Kent de emoties en
gevoelens van andere
kinderen en kan die
interpreteren
12. Toont bewondering
voor elkaars
vaardigheden en
mogelijkheden
13. Kent de sterke en
zwakke punten van een
ander
14. Weet dat er door
tegenstrijdige belangen
conflicten kunnen
ontstaan die je samen
kunt oplossen
Spelontwikkeling
1. Bedenkt samen met
een ander een
samenhangend
spelverhaal en maakt
afspraken over rollen
2. Houdt zich aan regels
en afspraken bij
spelletjes als tikkertje
3. Kan zijn/haar beurt
afwachten
Taakgericht en zelfstandigheid
1. Stelt gericht vragen
2. Heeft plezier in de
taak
3. Is in staat om iets af te
maken.
4. Zet door wanneer iets
niet direct lukt
5. Voert zelfstandig
opdrachten/taken uit
6. Handhaaft zich binnen
de eigen groep
7. Heeft vertrouwen in
zijn/haar eigen kunnen
8. Geeft zijn/haar mening
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9. Vraagt iemand anders
om hulp
10. Staat stil bij wat
hij/zij al kan
11. Redt zichzelf (ritsen
en knopen open- en
dichtdoen; zich
aankleden zonder hulp;
gaat zelfstandig naar de
wc).
12. Ruimt zelfstandig
(speel)materialen op

Motoriek
Grote motoriek
1. Het lopen is goed
gecoördineerd, ritmisch
2. Kan over smalle balk
lopen
3. Springt met beide
benen gelijk en komt
soepel neer
4. Kan touwtje springen
waarbij alleen handen en
benen in beweging zijn
5. Kan kleine bal omhoog
gooien en opvangen
6. Kan toegegooide bal
vangen
7. Kan duikelen over
stang/duikelrek
Kleine motoriek
1. kan voorgetekende
figuren uitknippen uit
karton, stof etc.
2. kan fijne sluitingen
open en dicht maken
3. kan materialen aan
elkaar plakken
4. kan vouwcombinaties
maken
5. kan kleine kralen
rijgen
6. kan binnen de lijntjes
kleuren
7. heeft de juiste
pengreep, heeft een
voorkeurshand
8. maakt vloeiende
doorgaande
schrijfpatronen
9. kan met klein
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constructiemateriaal
complexe figuren
maken/leggen
Tekenontwikkeling
1. Kan in tekening
gebeurtenissen
weergeven met toename
van details
2. Kan een gedetailleerde
menstekening maken
3. Kan eigen schema’s
ontwikkelen
4. Tekent gehelen
5. Gebruikt de onderkant
van het papier als
grondlijn
6. Tekent steeds vaker de
juiste verhoudingen
7. Tekent hoofdzakelijk
vlakke vormen

Rekenen
Lichaam oriëntatie
1. Kan tweevoudige
opdrachten uitvoeren en
benoemen zoals wijs je
schouder aan
2. Kan asymmetrische
lichaamshoudingen
vanaf een afbeelding
nadoen
3. Kan samengestelde
bewegingsopdrachten
uitvoeren en
verwoorden
Ruimtelijke oriëntatie
1. Kan begrippen met
betrekking tot lengte
omtrek en oppervlakte
herkennen en gebruiken
in betekenisvolle,
eenvoudige situaties:
a. Lang-langer-langst
b. Groot-groter-grootst
c. Dik-dikker-dikst
d. Breed-breder-breedst
e. Hoog-hoger-hoogst
f. (er)omheen
2. Kan tegenstellingen
herkennen en gebruiken:
Grootste-kleinstelangste-kortste-hoogstelaagste
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3. Kan meetkundige
begrippen ook
gecombineerd
gebruiken: voor, achter,
naast, in ,op, boven,
onder, dichtbij en veraf. (
de jongen die voor en
naast het huis speelt)
4. Kan meetkundige
begrippen links – rechtstegenover –tussen
herkennen
5. Kan eenvoudige
opdrachten uitvoeren
met een spiegeltje
(figuren verdubbelen)
6. Kan voorwerpen/
situaties/locaties, die
niet te zien zijn, met
kenmerken en details
beschrijven, door er een
visuele voorstelling van
te maken
7. Kan de plaats van
objecten ten opzichte
van zichzelf beschrijven
met behulp van
meetkundige begrippen(
de bal ligt achter mij, ik
sta voor de deur)
8. Kan de plaats van
voorwerpen ten opzichte
van elkaar beschrijven
met behulp van
meetkundige begrippen
(de bal ligt bovenop de
kast)
9. Kan een beschrijving
van een route met
herkenningspunten en
meetkundige begrippen
volgen
10. Kan eenvoudige
routes beschrijven en
daarbij gebruikmaken
van herkenningspunten
en meetkundige
begrippen
11. Kan eenvoudige
plattegronden,
bijvoorbeeld van de klas,
lezen, tekenen en
toelichten
12. Kan redeneren over
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eenvoudige meetkundige
problemen/conflictsituat
ies rond oriënteren en
lokaliseren
1. Kan een vouwwerk dat
wordt aangegeven met
een vouwreeks van
enkele stappen,
navouwen 9
vliegtuigje/hoedje)
2. Bij het vouwen passief
meetkundige begrippen
kunnen gebruiken (recht,
schuin, dubbel, lijn, hoek,
punt)
3. Kan bouwwerken
/constructies nabouwen(
railsparcours, duplo- of
legofiguur)
4. Kan
bouwwerken/constructie
s vanaf een
tekening/foto nabouwen
5. Kan op basis van
aanwijzingen in een
stappenplan/handleiding
, een constructie bouwen
6. Kan op basis van
mondelinge aanwijzingen
met behulp van
meetkundige begrippen
iets bouwen (maak een
stapel van twee blokjes,
zet links daarvan een
blokje, zet daarvoor een
stapel van drie blokjes)
1. Kan eenvoudige
symmetrische vormen
spiegelen
2. Kan schaduwen van
voorwerpen in de ruimte
aanwijzen
3. Kan bij eenvoudige
spiegelopdrachten
redeneren wat er
gebeurt als…
4. Kan patroon met
regelmaat ontwikkelen
en hierover redeneren
Tijd oriëntatie
1 kent het dagritme als
cyclisch tijdsproces en
kan de volgorde in de
dagindeling benoemen
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en gebruiken, kan eigen
ervaringen naar tijd
indelen
2 kan de dagen van de
week in de goede
volgorde benoemen
3 weet dat het jaar een
terugkerend ritme heeft
en kan enkele namen
van maanden noemen
4 weet dat tijd ook
lineair verstrijkt: tijd gaat
door, je wordt ouder,
gebeurtenissen zijn
steeds langer geleden,
andere komen steeds
dichterbij
5 tijdsbegrippen
herkennen en correct
kunnen gebruiken in
betekenisvolle dagelijkse
situaties:
a. dag, nacht, ochtend,
middag, avond
b. vandaag, gisteren,
morgen, morgenvroeg,
gisteravond
c. vroeg, vroeger, laat,
later, eerder, toen, nu,
straks, lang, kort, even,
snel
6 kan gebeurtenissen op
plaatjes/foto`s in de
juiste volgorde van tijd
leggen deze volgorde
uitleggen
7 weet hoe je aan
instrumenten als
zandloper, tellen, wijzers
op de klok kunt zien dat
er tijd verstrijkt en kan
dit uitleggen
8 kent de functie van de
klok en kan de hele uren
op een digitale klok en
op een klok met wijzers
aflezen
9 kan de 4 seizoenen
benoemen
10 weet dat het beleven
van tijd subjectief is: wat
voor de één lang duurt, is
voor de ander zo voorbij.
Beginnende gecijferdheid
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1. kan de telrij opzeggen
tot tenminste 20
2. kan vanuit
verschillende getallen tot
20 verder tellen en
vanuit getallen tot 10
terugtellen
3. (her)kent en gebruikt
rangtelwoorden ( eerste,
tweede, derde) tot en
met tenminste 10
4. kan omgaan met de
betekenis van ‘nul ’in
telrijsituaties
5. kan redeneren over de
telrij in eenvoudige en
betekenisvolle
probleem/conflictsituatie
s
1. kan getalsymbolen
herkennen en benoemen
van 0 tot en met 20
2. kan de volgorde van
de getalsymbolen in de
getallenrij tot en met 20
herkennen en
neerleggen ( niet
schrijven) Schrijven t/m
12)
3. getalsymbolen,
telwoorden en
hoeveelheden kunnen
koppelen tot tenminste
12
4. kan hoeveelheden (tot
tenminste 12) globaal
schatten , tellen en
representeren met b.v.
vingers, streepjes en
stippen
5. kan de cijfers 1 t/m 12
schrijven.
6. kan aantallen tot 12
ordenen, vergelijken en
tellen
7. kan kleine
getalpatronen tot
tenminste 12 herkennen,
zonder tellen door
gebruik te maken van
patronen en structuren
8. Kan hoeveelheden tot
tenminste 12
representeren met een
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getalsymbool en
omgekeerd: bij een
getalsymbool tot en met
tenminste 12 de
hoeveelheid kunnen
noemen
1. (her)kent
hoeveelheidsbegrippen
en kan ze actief
toepassen: meer,
minder, evenveel,
minste, meeste, veel,
weinig, erbij, eraf,
samen, alles, niets,
laatste,
eerste,tweede,derde
2. kan hoeveelheden tot
en met tenminste 10
representeren met
vingers,streepjes,
stippen
3. kan hoeveelheden tot
en met tenminste 12
representeren in een
beeldgrafiek en kan dit
interpreteren
1. kan twee rijen met
evenveel voorwerpen als
gelijkwaardig benoemen
op basis van een mentale
één- één relatie (tot en
met 8)
2. kan hoeveelheden tot
tenminste 12 vergelijken
en ordenen op meer,
minder, evenveel,
meeste, minste
3. kan verkort tellen
onder tenminste 12,
door gebruik te maken
van patronen en
structuren( handen,
dobbelsteenpatronen)
4. kan redeneren over
kleine hoeveelheden in
eenvoudige en
betekenisvolle
probleem/conflictsituatie
s
1. kan erbij- en eraf
vragen oplossen
2. in situaties tot onder
tenminste 12
3. kan eenvoudige
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splitsproblemen en
verdeelsituaties
handelend oplossen
onder 10
4. kan eenvoudige
verdeelsituaties
handelend oplossen
onder tenminste 12 en
kan vertellen wat het
resultaat is
5. kan een begin maken
met structurerend en
tellend rekenen met
kleine aantallen
6. kan met behulp van
representaties erbij en
eraf vragen in
betekenisvolle situaties
oplossen onder 6
Logisch denken
1. kan verschillende
grootheden
onderscheiden en in
betekenisvolle situaties
begrijpen en gebruiken (
lengte, tijd, geld,
gewicht, oppervlakte,
inhoud)
2. kan redeneren over
verschillende
grootheden in
eenvoudige probleemen conflictsituaties (
bijvoorbeeld over het
probleem ‘groot’en de
verschillende
betekenissen ervan)
3. kan verschillende
eenvoudige grafische
voorstellingen aflezen,
zoals een cirkel waarin
de dagindeling wordt
aangegeven of een
staafgrafiek waarin
lengtes zijn afgebeeld
met stroken: wie is
langer? Hoe zie je dat?
1. Kan objecten
vergelijken en ordenen
naar lengte, omtrek en
oppervlakte op
verschillende manieren:
op het oog, via direct
meten ( naast elkaar
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houden, op elkaar
leggen)of indirect meten
( met een natuurlijke
maat)
2. Weet dat eerlijk
meten ( één maat
gebruiken) voorwaarde is
voor vergelijken,
ordenen en meten (van
lengte, omtrek,
oppervlakte) en kan
uitleggen waarom dit zo
is.
3. Kan met een
betekenisvolle maat,
meten van:
a. Lengte met
bijvoorbeeld stappen,
voeten, meterstrook
b. Oppervlakte met
bijvoorbeeld blaadjes
papier, tegels en het
resultaat vaststellen via
tellen
4. Begrijpt en kan
herhaald afpassen met
één voorwerp, bij tekort
aan materiaal ( één
strook, velletje papier
meer keren achter elkaar
leggen)
5. Kan redeneren over
lengte, omtrek en
oppervlakte in
eenvoudige probleem-en
conflictsituaties
1. kan inhouden zowel in
de betekenis van ‘wat er
in zit’ als wat ‘erin kan’
vergelijken en ordenen
op verschillende
manieren: op het oog,
via afpassen of
uitscheppen, globaal en
precies, met een
natuurlijke maat ( bak,
beker, fles)
2. kan meten van een
inhoud met een
betekenisvolle maat en
het resultaat via tellen (
globaal en precies)
vaststellen
3. kan begrippen rond
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inhoud herkennen en in
betekenisvolle,
eenvoudige situaties
gebruiken: vol- vollervolst, leeg, veel, weinig,
meer, meest, minder,
minst, evenveel
4. kan redeneren over
inhouden en eenvoudige
probleem- en
conflictsituaties (
waarom kan er in een
lange fles toch minder
water zitten dan in een
kortere fles?)
1. kan enkele
voorwerpen die
(aanzienlijk) in gewicht
verschillen vergelijken en
ordenen naar gewicht op
verschillende manieren:
op het oog, wegen met
de handen, met de
balans-weegschaal en
kan conclusies trekken
uit de stand van de
balans bij het wegen van
twee voorwerpen
2. kan begrippen rond
gewicht herkennen en
gebruiken in
betekenisvolle,
eenvoudige situaties en
in tegenstellingen:
zwaar- zwaarderzwaarst, licht- lichterlichtst, even zwaar/licht
3. begrijpt dat gewicht
niet één op één samen
valt met omvang (
zwaarder betekent niet
altijd groter) en dit
kunnen beredeneren
1. kan uitleggen hoe het
systeem van kopen en
betalen in elkaar zit aan
de hand van eenvoudige
winkelsituaties en sparen
2. (her) kent en gebruikt
begrippen in de context
van geld: duur-duurder,
goedkoop- goedkoper,
euro, munten en waarde
3. kan gepast betalen
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met munten van één en
twee euro, tot een
bedrag van 10 euro en
kan bedragen met
munten van één en twee
euro vaststellen
4. weet dat verschillende
munten en briefjes,
verschillende waarden
hebben en begrijpt dat
twee munten samen
toch minder van waarde
kunnen zijn dan één
munt
1. kan voorwerpen
sorteren op basis van
eigenschappen ( lengte
dikte, oppervlakte,
inhoud/omvang,
gewicht, tijdsduur,
waarde, kleur) en
uitleggen om welke
eigenschappen het gaat

Taal
Visuele waarneming
1. Ziet de kleine
verschillen tussen
letters/cijfers
2. Herkent hetzelfde
woord in een reeks
woorden
3. Ziet het verschil tussen
figuur en/of achtergrond.
(nog niet bij het zelf
tekenen)
4. Kan vijf tot zes
getoonde voorwerpen
onthouden
5. Kent en kan de namen
van meetkundige figuren
benoemen: cirkel,
driehoek, vierkant,
rechthoek, bol, kubus
6. Kan verschillen
beschrijven tussen de
verschillende
meetkundige figuren:
cirkel, driehoek, vierkant,
rechthoek, bol, kubus
7. Kent en kan de
basiskleuren benoemen
(rood, blauw, geel,
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groen) en zwart, wit,
oranje, paars, roze, grijs
Auditieve waarneming
1. Kan betekenis
onderscheidende
klanken (fonemen) in
woorden onderscheiden
2. Kan losse klanken van
een eenlettergrepig
woord samenvoegen tot
één woord
3. Herkent letters
(auditief) in een woord
4. Kan betekenisvol
rijmen
5. Kan een versje van
minstens zes regels
onthouden en opzeggen
6. Kan langere woorden
in auditieve lettergrepen
analyseren
Mondelinge taalontwikkeling
1. Heeft een passieve
woordenschat van
gemiddeld 7000
woorden
2. Heeft een actieve
woordenschat van
gemiddeld 3500
woorden
3. Gebruikt nieuwe
geleerde woorden in een
andere situatie
4. Begrijpt ontkenning
(bijvoorbeeld: ik wil niet
dat jij dat doet)
5. Kent het verschil
tussen enkel- en
meervoudsvormen
(bijvoorbeeld: daar staat
een trein, dat zijn ook
treinen).
6. Beheerst het
Nederlandse
klanksysteem*
7. Maakt langere,
complexere zinnen
8. Kan een verhaal
vertellen van meerdere
zinnen.
9. Kan een verhaal,
logisch geordend
vertellen.
Vloeiend en
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verstaanbaar vertellen
1. Kan uitvoerig en
samenhangend vertellen
over wat hij gedaan of
meegemaakt heeft.
2. Kan alledaagse
aspecten benoemen en
beschrijven zoals
mensen, plaatsen en
dingen met gebruik van
complexe
zinsconstructies.
3. Kan een aantal veel
voorkomende
handelingen beschrijven
met gebruik van
complexe
zinsconstructies
4. Kan complexe
taalfuncties gebruiken
als redeneren en
concluderen.
1. Kan meervoudige
instructies en
mededelingen begrijpen
en uitvoeren:
bijvoorbeeld: als de bel
gaat pak je je tas en ga je
in de rij staan’
2. Luistert betrokken
naar een op de leeftijd
afgestemd verhaal of TV
fragment (ongeveer 15
minuten) en begrijpt het
verhaal of de
informatieve tekst
3. Kan naar een ander
luisteren en laat dat zien
door gepaste feedback te
geven (knikken,
antwoorden)
1. Begint op eigen
initiatief een gesprek
met de leraar of een
ander kind
2. Kent de gespreksregels
en handelt er naar (zoals
de ander uit laten
praten)
3. Kan op communicatief
adequate wijze spontaan
vertellen over
onderwerpen die hem
bezig houden
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4. Geeft gepast
antwoord op vragen van
de leraar of ander kind
(o.a. denkvragen,
reflectieve vragen,
indirecte vragen)
1. Verwoordt mening
door o.a. gebruik te
maken van ‘ik vind’
zinnen
2. Gebruikt vraagzinnen
om ergens meer over te
weten te komen:
hoeveel, waarmee,
welke, wanneer?
3. Kan op gepaste wijze
de hulp van een ander
inroepen
1. Praat over taal en
praten. Verbetert eigen
taalgebruik.
2. Maakt grapjes over
taal of vraagt naar de
betekenis ervan
Geletterdheid
1. Heeft zichtbaar plezier
in voorlezen en boeken
1. Begrijpt dat illustraties
en tekst samen een
verhaal vertellen
2. Weet dat een boek
gelezen wordt van voor
naar achter een bladzijde
van boven naar beneden
en regels van links naar
rechts
3. Weet dat verhalen een
opbouw hebben en dat
een boek een begin en
einde heeft
4. Weet dat de voor- en
achterkant van het boek
informatie over de
inhoud geven
5. Kan een op de leeftijd
afgestemd verhaal
navertellen, met of
zonder hulp van
illustraties
6. Kan een verhaal
navertellen zonder de
steun van illustraties en
met aanwijzingen van de
leraar
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1. Weet dat tekens
gebruikt worden om iets
te vertellen of leren
2. Weet dat je briefjes,
boeken, tijdschriften kan
lezen om iets te weten te
komen.
3. Weet dat je iets op
kan schrijven (op papier
of computer) als je iets
wilt vertellen
4. Herkent en benoemt
(enkele) letters,
bijvoorbeeld de eigen
naam
5. Schrijft tekens die op
letters (beginnen te)
lijken
6. Is gemotiveerd om de
betekenis van
geschreven taal te
achterhalen
7. Weet dat letters met
klanken corresponderen
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