
Een	  voorbeeld:	  Kaleidoscoop	  

Peuterspeelzaal	  Peuterhof	  werkt	  met	  het	  programma	  Kaleidoscoop.	  Op	  deze	  
peuterspeelzaal	  zitten	  twee	  parallelgroepen	  van	  elk	  16	  kinderen.	  In	  beide	  groepen	  
wordt	  met	  een	  vast	  dagritme	  gewerkt.	  Het	  vooruitkijken,	  speelwerken	  en	  
terugkijken	  maakt	  daar	  een	  vast	  onderdeel	  van	  uit.	  Het	  dagritme	  is	  voor	  het	  kind	  
zichtbaar	  in	  de	  vorm	  van	  platen	  die	  aan	  de	  wand	  hangen,	  elke	  plaat	  staat	  voor	  een	  
activiteit,	  een	  knijper	  wijst	  de	  activiteit	  aan,	  die	  aan	  de	  gang	  is,	  zo	  weet	  het	  kind,	  die	  
de	  knijper	  van	  links	  naar	  rechts	  ziet	  bewegen	  gedurende	  de	  ochtend/middag	  ‘waar	  
we	  mee	  bezig	  zijn’	  en	  hoe	  lang	  het	  nog	  duurt	  voordat	  ‘mama	  me	  komt	  halen’.	  Bij	  het	  
vooruitkijken	  bedenken	  en	  verwoorden	  de	  kinderen	  wat	  ze	  gaan	  doen,	  met	  wie,	  met	  
welk	  materiaal	  en	  waar.	  Dit	  vooruitkijken	  gebeurt	  in	  een	  kleine	  groep.	  Dit	  stimuleert	  
tegelijkertijd	  de	  denk-‐	  en	  taalontwikkeling.	  Na	  het	  speelwerken	  keren	  de	  peuters	  
terug	  in	  dezelfde	  kleine	  groep	  en	  kijken	  dan	  terug	  (evalueren)	  op	  wat	  ze	  gedaan	  
hebben,	  ze	  kunnen	  werkjes	  laten	  zien	  etc.	  Ondertussen	  maakt	  de	  leidster	  
aantekeningen	  als	  de	  peuter	  een	  bijzonderheid	  laat	  zien	  bij	  een	  bepaalde	  
sleutelervaring	  als	  het	  opeens	  iets	  kan	  wat	  het	  voorheen	  nog	  niet	  kon.	  Kaleidoscoop	  
volgt	  de	  peuters	  op	  een	  breed	  terrein	  van	  ontwikkelingsdomeinen	  
(sleutelervaringen)	  en	  het	  stimuleert	  de	  peuter	  om	  zoveel	  mogelijk	  sleutelervaringen	  
op	  te	  doen.	  

De	  Peuterhof	  is	  gevestigd	  in	  de	  openbare	  basisschool	  Parnassus.	  Ook	  de	  basisschool	  
werkt	  met	  Kaleidoscoop.	  De	  peuter	  weet	  als	  kleuter	  precies	  hoe	  ze	  ’s	  morgens	  te	  
werk	  gaan:	  eerst	  in	  een	  kleine	  groep	  plannetjes	  maken,	  dan	  spelen	  en	  dan	  
terugkijken	  en	  vertellen	  wat	  ze	  gedaan	  hebben.	  De	  platen	  van	  het	  dagritme	  kent	  het	  
dan	  ook	  al.	  Omdat	  de	  peuterspeelzaal	  in	  de	  basisschool	  zit	  kent	  de	  peuter	  de	  
leerkrachten	  van	  groep	  1-‐2	  al	  lange	  tijd.	  Ook	  de	  kleuters	  zijn	  al	  bekend.	  De	  
leerkrachten	  van	  groep	  1-‐2	  krijgen	  van	  de	  peuterleidsters	  informatie	  overgedragen	  
als	  de	  peuter	  naar	  groep	  1-‐2	  komt:	  zo	  weten	  de	  leerkrachten	  van	  groep	  1-‐2	  al	  veel	  
over	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  als	  ze	  het	  kind	  als	  kleuter	  in	  de	  groep	  krijgen.	  

	  


