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1. Welke leerroute hebben jullie gebruikt?
Als basis hebben wij de leerroute aangehouden die in Jeelo klaarstond. Deze hebben we 
aangevuld met reken- en taalactiviteiten uit Jeelo. Ook hebben we nog praatplaten en 
verhalen toegevoegd uit Jeelo. We zijn begonnen met het eigen huis, toen de straat en als 
laatste nog een gedeelte van de wijk.
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2. Hoe hebben jullie het project geopend?
Wij zijn het project gestart met een gezamenlijke opening, verzorgd door de leerkrachten van 
de speelleergroep (peuters) t/m groep 8. Twee leerkrachten hebben de opening voorbereid 
en vervolgens de rest van het team ingelicht en uitgelegd wat de bedoeling was. Iedere 
leerkracht kreeg een soort woning toegewezen (kasteel, boerderij, tent, villa, caravan, 
bungalow, rijtjeshuis, flat, woonboot). Vervolgens moest de leerkracht zelf zorgen voor 
bijpassende attributen en kleding. Op het podium beeldden de leerkrachten een voor een uit 
in welk huis ze woonden. De kinderen mochten dan raden. Als het goed geraden was, werd er 
via de beamer een foto getoond van een dergelijk huis. 
 

Note: Sommige eenheden in dit overzicht hebben inmiddels in Mijn Jeelo een ander nummer gekregen.
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3. Naar welke projectresultaat hebben jullie toegewerkt? 
In de groepen 1/2 hebben we ernaartoe gewerkt dat de kinderen allemaal een eigen kamer 
gingen ontwerpen en maken in bijvoorbeeld een schoenendoos. Deze kamers konden dan 
aan elkaar bevestigd worden of los worden tentoongesteld. De kinderen mochten zelf kiezen 
welke kamer ze gingen maken!

Verder spreken we als team altijd van tevoren af welke pijler centraal staat, in dit geval was 
dat de pijler zelfstandig leren. Hier koppelen we één of twee stappers aan, die gedurende het 
project centraal staan. Voor de groepen 1/2 was dat de stapper aandachtig luisteren. Deze 
stapper is met de kinderen in de kring besproken en steeds tussendoor herhaald. Dus ook 
bij andere activiteiten. Wat hierbij erg belangrijk is, is dat je ook samen met de kinderen deze 
stapper tussendoor evalueert. Zo maken de kinderen het zich eigen en wordt het eigenlijk 
‘normaal’. We merkten wel dat het voor de kinderen die nieuw binnenkwamen (de instromers) 
erg moeilijk was. Alhoewel andere kinderen hen er wel op wezen!

4. Welke maatschappelijke organisaties hebben jullie ingezet? Welke 
activiteit(en) deed een maatschappelijke organisatie? Bij welke leerdoelen sloot 
dit aan?
Bij dit project kregen we helaas weinig medewerking van ouders, dus was het lastig om een 
maatschappelijke organisatie te betrekken (ook gezien de drukke periode op school met cito’s 
et cetera). We hebben vooral zelf met de kinderen de buurt verkend (Welke verschillende 
huizen staan er?) en de onderwijsassistent is met kleine groepjes de buurt ingegaan om onder 
andere huisnummers te bekijken. In de groepen 3/4 is een vader van een stagiaire geweest 
om te vertellen over zijn bouwbedrijf. 

5. Welke hoeken/werkplekken/
activiteiten heb je tijdens het project 
gebruikt of ingericht?
In de groepen 1/2 hebben we in de klas 
zelf de huishoek ingericht met de kinderen, 
met vooral als doel om het samen spelen 
te stimuleren. Was het een woonkamer, 
wat had je dan nodig? Was het een keuken, 
welke spullen had je dan nodig? De hoeken 
zelf hebben we gedurende het project niet 
gewisseld, maar er werden wel materialen 
toegevoegd of weggehaald, waardoor er toch 
weer ander spel ontstaat.

Op de gang hebben we gezamenlijk een badkamer met douche 
ingericht. Van tevoren hebben we met de kinderen besproken wat 
we nodig hadden en wie wat mee kon brengen van thuis. Het was 
ook belangrijk om de hoek gedurende het project nog verder uit 
te breiden. Als de kinderen iets misten of er iets bij wilden maken 
(bijvoorbeeld druppels voor in de douche), werd dat besproken en 
nog gemaakt of geregeld. Ook de speelleergroep maakte gebruik van 
deze douche. 

Een van de groepen 1/2 heeft standaard een groot speelkasteel in de 
groep, dus dat kwam bij dit project heel goed van pas!
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In de bouwhoek waren de kinderen vooral 
bezig met het bouwen van verschillende 
fantasiehuizen. Kinderen die er aan toe 
waren, kregen voorbeeldkaarten om die 
huizen na te bouwen. Daarbij werd ook 
gelet op het stevig maken van de huizen. 

Tijdens de werkles waren er verschillende 
opdrachten die gekoppeld waren aan het 
project. Eén van de opdrachten was om in 
een groep samen de kamers van een huis 
in te vullen met plaatjes uit tijdschriften. 
Wat hoort in welke kamer en waarom? 

Verder hadden we deze keer verschillende vouwwerkjes, kralenplanken met voorbeelden, 
piccolo met opdrachten, schilderen van je lievelingshuis of kamer en bouwen met de kleine 
blokjes. Ook met ander constructiemateriaal werd automatisch al van alles voor in huis 
gemaakt.

Een erg leuk boek om te gebruiken tijdens het project is ‘Het muizenhuis - Sam en Julia’ 
(Karina Schaapman, Rubinstein Publishing bv, 2011). In het boek worden allerlei aspecten (uit 
verschillende ruimtes) uit het huis op een leuke en vrolijke manier verteld. Ook zijn de foto’s 
zeer de moeite waard!

Daarnaast gebruiken we ook de woord- en praatplaten. Wij bieden deze klassikaal aan en 
gaan met de kinderen in gesprek over wat ze zien en wat ze daar al van weten. Soms worden 
de woord- en praatplaten ook nog door de onderwijsassistent ingezet bij taalzwakke of 
nt2-leerlingen. De woordplaatjes worden ook nog altijd apart uitgeprint en toegevoegd aan 
bijvoorbeeld de lees- schrijfhoek. 

Ook de taal- en rekeneenheden zijn opgenomen in onze leerroute en worden gedurende 
het project aangeboden. Meestal in de kleine kring, maar sommige eenheden ook 
klassikaal. We proberen er meestal ook nog een vervolgactiviteit aan vast te koppelen. De 
rekeneenheid over de huisnummers bijvoorbeeld is aangeboden in de kleine kring en daarna 
is de onderwijsassistent met een groepje kinderen de wijk ingegaan om huisnummers in 
werkelijkheid te bekijken.
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6. Hoe ziet jullie rooster eruit?
Wij werken met een dagplanning, omdat we twee duo-partners in onze groep hebben. 
Hieronder straat een printscreen van onze planning. 

 
 

Note: Sommige eenheden in dit overzicht hebben 
inmiddels in Mijn Jeelo een ander nummer gekregen.
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7. Hoe ziet jullie dagindeling eruit?

Wij gebruiken een ritmisch weekplan. Het project van Jeelo loopt bij ons eigenlijk door het 
hele dagprogramma heen. Hieronder staat ons ritmisch weekplan. Waar dus kring staat of 
rekenen of taal, gebruiken wij ook onderdelen van Jeelo. Of onze eigen toevoegingen aan het 
project.

maandag dinsdag donderdag vrijdag

8.30-9.00 
Weekopening

08:30 – 09:00 
Kring: muziek/ 
dans/drama

08:30 – 09:00 
Kring

08:30 – 08:45 
Kring (schooltv)

9.00-9.15 
Kring

09:00 – 09:45 
speelzaal/buiten

09:00 – 09:45 
Speelzaal/ Nijntje 
beweegdiploma

08:45 -09:45 
speelzaal/buitenspel 
spel/gymles

9.15-10.00 
Blokuur

09:45 – 10:00 
voorlezen

09:45 – 10:00 
voorlezen

09:45 – 10:00 
kanjertraining/ 
sociaal-emotionele 
ontw.

10:00 – 10:15  
Fruit eten

10:00 – 10:15  
Fruit eten

10:00 – 10:15  
Fruit eten

10:00 – 10:15  
Fruit eten

10:15 – 10:30 
Pauze

10:15 – 10:30 
Pauze

10:15 – 10:30 
Pauze

10:15 – 10:30 
Pauze

10:30 – 10:45  
Kleine kring (taal)

10:30 – 10:45  
Kleine kring (taal)

10:30 – 10:45  
Kleine kring (rekenen)

10:30 – 10:45  
Kleine kring (rekenen)

10:45 – 11:45 
Speelzaal/ buitenspel

10:45 – 11:45  
Blokuur

10:45 – 11:45  
Blokuur

10:45 – 11:45  
Blokuur 

11:45 – 12:00 
Voorlezen

11:45 – 12:00 
Wereldoriëntatie

11:45 – 12:00 
Wereldoriëntatie

11:45 – 12:00 
Wereldoriëntatie 

12:00 – 13:00  
Pauze

12:00 – 13:00  
Pauze

12:00 – 13:00  
Pauze

12:00 – 13:00  
Pauze

13:00 – 13:45 
Speelzaal/buitenspel 
Klimmen en 
klauteren

13:00 – 14:00  
Vrij werken (ANK)

13:00 – 13:20   
ring/leergesprek

13:00 – 14:00 
speelgoedmiddag/ 
spelletjesmiddag

13:45 – 14:45  
Vrij werken (ANK)

14:00 – 14:45  
Speelzaal/buitenspel 
Klimmen en 
klauteren

13:20 – 14:15  
Vrij werken (ANK)

14:00 – 14:15 
opruimen

14:15 – 14:45 
Buitenspel/speelzaal

14:45 – 15:00 
Afsluiten dag

14:45 – 15:00 
Afsluiten dag

14:45 – 15:00 
Afsluiten dag

14:15 – 15:00 
Buitenspel/  
afsluiting week

De werkles heet bij ons blokuur. Wij noemen dit door de hele school zo. Het kan zijn dat ik 
tijdens een blokuur ook een korte instructie geef aan kinderen en dat de rest zelfstandig aan 
het werk is.
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Ook werken wij tijdens het blokuur met het stoplicht (ook door de hele school). Rood is 
niet praten en blijven zitten, oranje is niet praten, maar wel in je tafelgroepje of aan het 
dichtstbijzijnde kind vragen en groen is wel praten en lopen. Dus van tevoren goed nadenken 
wat je allemaal nodig hebt en wat je klaar moet leggen. Het stoplicht stimuleert het zelfstandig 
werken heel erg en in groep 1/2 beginnen wij daar al mee, met korte momenten. In groep 3 
t/m 8 wordt dat verder uitgebreid.

8. Hoe hebben jullie het project afgesloten?
Ter afsluiting van het project werd in alle groepen een tentoonstelling gehouden van 
het gemaakte eindproduct. Ouders en kinderen van andere groepen werden hiervoor 
uitgenodigd. In de groepen 1/2 waren het allemaal verschillende kamers van een huis 
(gemaakt van dozen), in groep 5-6 hadden de kinderen de wijk van de toekomst gemaakt. 
Helaas heb ik geen foto’s van groep 1/2, wel een van groep 5/6. 

9. Wat zijn de leerresultaten van het project? Wat heeft het project opgeleverd?
Het project heeft opgeleverd dat de kinderen zich heel bewust zijn van hun eigen omgeving 
thuis, in de straat en een stukje in de wijk. Hoe ziet het eruit? Wat is het verschil met andere 
huizen? Hoe ga je om met spullen in je huis, in de straat? Ook weten ze dat niet iedereen 
daarbij hetzelfde belangrijk of mooi vindt. En dat dat ook prima is en mag!
  

10. Hoe hebben jullie de peuters bij het project betrokken? 
De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep bereiden altijd de projecten mee voor 
met het team en met groep 1/2. Daarbij maken zij onder andere gebruik van de suggesties 
voor peuters die door Jeelo worden gegeven. Verder sluiten zij aan bij de gezamenlijke 
opening en afsluiting. 
Ook proberen we zo veel mogelijk te overlappen met groep 1/2 (dus ook bij elkaar in de 
hoeken spelen et cetera).
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De speelleergroep (peuters) heeft een slaapkamer gemaakt in de groep. Bij de introductie 
hiervan lag een van de pedagogisch medewerkers in het bed te slapen toen de peuters 
binnenkwamen. Ook heeft de speelleergroep van allerlei maten dozen een huis met een 
deur/poort gebouwd in de groep, waarin de kinderen konden spelen.

11. Wat werkte goed, wat werkte minder goed?
Wat heel goed werkte, waren de gezamenlijke opening en afsluiting. Dit werd door alle 
teamleden ook als zeer positief ervaren. En natuurlijk is het samen voorbereiden van het 
project zeer effectief en belangrijk. Wij plannen dit als kartrekkersgroep altijd voor het hele 
jaar in en maken daarbij gebruik van momenten op studiedagen of vergaderingen (en volgend 
jaar plg’s). 

De doorgaande lijn van speelleergroep t/m groep 8 werkt ook zeer goed en daar zijn we trots 
op.

De gezamenlijke hoek op de gang (de badkamer) was een groot succes bij de kleuters. We 
moesten echt bij gaan houden wie geweest was, anders kregen we boze gezichten!

Wat deze keer minder goed werkte was het zoeken en aan laten sluiten van maatschappelijke 
organisaties. Ook na verschillende oproepen aan ouders kwam hier zeer weinig zinvolle 
respons op. Dus zijn we zelf meer aan de slag gegaan om passende uitstapjes te bedenken en 
te creëren.

Verder was het een erg drukke periode (citotoetsen, schoolreis), waardoor de tijd soms echt 
te krap was om iets extra’s te doen.

12. Welke verrassingen, opmerkelijke uitspraken of resultaten ben je 
tegengekomen tijdens het project?
Wat vooral heel succesvol was, was de gezamenlijke badkamer op de gang. En hoe mooi is 
het om de kinderen te laten omschrijven wat hun favoriete plekje in huis is en waarom! Ook 
kinderen ervaren bij dit project dat iedereen zijn of haar huis anders inricht. Wat de een op de 
zolder zet, staat bij de ander misschien wel op de badkamer!
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Met de plusgroep hebben we een escaperoom ingericht op school. Dit was ook zeer 
geslaagd! De kinderen (groep 3 t/m 8 door elkaar voor deze keer) hebben zelf de taken 
verdeeld, puzzels gemaakt, materialen verzameld, de escaperoom ingericht en kinderen en 
leerkrachten uitgenodigd om de escaperoom uit te proberen. 

     

     
13. Heb je tips voor andere leerkrachten bij dit project?
Neem de tijd en zorg dat je niet te veel ineens wilt, want dan loop je zelf tegen knelpunten 
aan.
Durf je eigen planning los te laten als kinderen met andere ideeën komen. Dat levert heel 
mooie situaties op!
Ik ben bij de kleuters gestart met het maken van een mindmap over het huis. En die hebben 
we uitgewerkt naar de verschillende kamers in een huis. Heel mooi om te zien en te horen 
hoe het bij iedereen toch anders is in huis! 
Neem extra tijd voor kinderen van gescheiden ouders (twee huizen) of kinderen die verhuisd 
zijn of gaan verhuizen. Dit kan soms extra emoties of verhalen opwekken waar je samen met 
de kinderen heel goed over kunt praten!

Laat kinderen vooral veel ervaren en beleven in hun spel!

Annejelle Maas, de Triolier uit Reuver


