
Bijlage van groep 1-2A 
 

Thuiswerk bij kleuters? Jazeker!!! 

Klik maar eens op de vakjes 
 

 

Coco kan het.mp4 Rekenfilmpje 'Handje, wantje' 

5 kleine pinguïns onderdelen van een fiets 

Sneeuwpop vouwen 

liedje 'Mijnheertje Winter' 

https://drive.google.com/file/d/11WkbiL5vfLKf7yu7dq-_XKqCjbv3VCWm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=115zhBi_WFvPgeXHZQt1QkF1qAtHZYF_e
https://drive.google.com/file/d/1U9x1co7E2FLMwE3y1EqAxYHR9LCUvkPH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fy9CIefrazgSaTEwh1bDnfr1vQJx-k05/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_2_-GOWyWNWyAU2mvNpy4BcUIpbVwHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1htiUfyTW1thi2m8A_FMjUf8NJgejY_TC/view?usp=sharing


Iedere week staat er voor de kleuters een nieuwe 
bingokaart online. Op de kaart staan 9 
activiteiten/filmpjes/spelletjes die de kinderen 
zouden kunnen doen. 
Bij het maken van de kaart werken we, net als in de 
klas, in thema’s. De afgelopen 4 weken stond de 
Winter centraal en gelukkig heeft het een keer 
gesneeuwd in deze tijd. Vooral aan het bedenken 
en opnemen van de filmpjes beleven wij als 
leerkrachten veel plezier. 
 
Kleuters leren door het ontdekken van hun eigen 
wereld in alledaagse zaken. En dat is nou net lastig 
in een digitale vorm te gieten. ‘Wat voor weer is het 
buiten, waarom moet je een jas aan in de winter, 
wijs eens omhoog, wat eten eenden’, enzovoort.  
 

Spelenderwijs bieden wij in de klas een grote hoeveelheid leerstof aan, die de kinderen 
oppikken als ze er aan toe zijn. Denk hierbij aan het opzeggen van de telrij, een getal 
weglaten bij het opzeggen, midden in de telrij beginnen, in het engels tellen, in sprongen van 
2 of zelfs 10 gaan tellen.  
Of zomaar ‘kanders kaan kraten’: hierdoor worden kleuters zich bewust van klanken. 
En laten we vooral de sociale interactie tussen de kinderen en leerkracht niet vergeten. Door 
intensief met elkaar om te gaan, te spelen, te praten en te zingen ontwikkelt de kleuter zich. 
Hij/zij wordt zich bewust van zichzelf in zijn omgeving. Kinderen leren samen te spelen, te 
delen, op hun beurt te wachten.  
 
Dankzij het digitale gedeelte van het thuisonderwijs kunnen wij 
toch in contact blijven met onze kinderen en hun ouders. Door 
de filmpjes bieden wij lesstof aan, of een mooi voorleesverhaal. 
En wij krijgen ook geweldige foto’s en filmpjes terug. De 
bingokaart geeft ouders een handvat wat ze thuis zouden 
kunnen doen. En via de Meet spreken we elkaar eenmaal per 
week even. 
 
Dus: thuiswerk bij kleuters? Jazeker!!!  



 
 
 
 
 
 


