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Katholiek Primair Onderwijs 
Amersfoort



KPOA even voorstellen……….

- 17 basisscholen
- Basis voor ontwikkeling : spelend en 

ontdekkend leren
- Leerplicht : 5-16 jaar
- 25 lesuren per week
- Elke dag 8u30 – 14 u 
- Voorschoolse opvang ( tot 4 jaar)
- 🡪 taalverwerving
- 🡪 sociale vaardigheden
- 🡪 motorische vaardigheden
      Samenwerking met basisscholen



Naschoolse activiteiten

- Gratis voor de kinderen
- Allerlei lerende en spelende 

activiteiten
- Bv. Leesfeest, techniekles, taaltrip, 

schaken
- Taalentklas
- Weekendscholen, zomerscholen,….



⚫ - Kind Centrum 🡪 uitlokken van taalontwikkeling van 
min 4-jarigen

⚫ Goede samenwerking met peuterschool ( ouders betalen 
hiervoor)

⚫ Huiselijke sfeer 🡪 dan gaat het leren ook beter.
⚫ Kinderen komen steeds minder taalvaardig binnen. ( laag 

opgeleide ouders, kansarmoede,…)
⚫ Wet op passend onderwijs in Nederland. Ze proberen 

preventief al veel te doen. Het kan gebeuren dat er 
voorschools wordt geobserveerd of de reguliere 
basisschool iets is voor het kind.



Spelend en lerend ontdekken

Verrijken van de leeromgeving
🡪 ruimte creëren 
⚫ Reden : Ze misten de betrokkenheid van de kinderen. 

Krijgen kinderen binnen die niet kunnen spelen.
⚫ Leren door middel van spel. Koppeling met de beleving 

van de kinderen. Alles wordt benoemd in de kleuterklas.





Krachtige leeromgeving

De leeromgeving wordt aangebracht en samen met de 
kinderen opgebouwd.
Leerkracht gaat meespelen om de woordenschat te stimuleren 
en te toetsen.



In het 1ste leerjaar houden ze 8 keer een half uur in de week 
een speel-leermoment en maken ze gebruik van de 
themahoek.



Quote van de Kubus : 

Leraar zijn is 
vakmanschap, 
daar moet je blijven 
aan werken  
 en schuren.



Leerkrachten specialiseren zich in hun talenten. Zo krijg 
je experts. Je hebt dus leesexperts en begrijpend 
leesexperts. De leerkrachten van 2de t.e.m 6de leerjaar 
overleggen met elkaar met een doel voor ogen. 
Begrijpend lezen is een schoolbrede aanpak. De klassen 
stemmen dit af op elkaar. 



Praktisch : 
⚫ Een tekst wordt tot 5 keer gelezen en er 

wordt steeds op een andere manier 
dieper op in gegaan. De uitdagende tekst 
komt uit de leefwereld van de kinderen. 
Er wordt gewerkt met gelijke 
leesniveaus. Dit gespreid over 2 weken 
van telkens een 45 minuten.



⚫ 1ste half uur van elke dag lezen in niveaugroepen: 
-    5 min. Flitswoorden/woordenschat
-    20 min. Stillezen
- 10 min. Voorlezen/ boekpromotie
- Groep 7 en 8 ( 5de en 6de lj) 1 uur Engels per week



⚫ We werden hier als koningen ontvangen. Helemaal 
uit het verre België.



Enkele werkvormen die we daar zagen……..

⚫ Nieuwsbegrip : 5 lessen met dezelfde tekst
🡪 Artikel geschreven door de lln. over de tekst rond de 
vulkaanuitbarsting in Palma.
🡪Artikel aan elkaar voorlezen. Elkaar tips geven. 
Feitelijke en zintuiglijke waarnemingen moesten in het 
artikel aanwezig zijn.



Boekpromotie in 1ste leerjaar

⚫ The Voice
⚫ 2 x per week naar de schoolbieb



Nog enkele ideeën….





In samenwerking met….


