
 
 
 
“’s Ochtends kom ik binnen en loop ik naar mijn plaats. Mijn 
plaats is een vaste plek om op te starten, met een vaste coach 
en een vaste groep kinderen; mijn stamgroep. In mijn 
stamgroep zit ik samen met kinderen uit groep zes, zeven en 
acht. We zijn met ongeveer 25 kinderen. Het eerste kwartier 
gebruik ik om op te starten. Hoe zien mijn rooster en taak er 
vandaag uit? Wat ga ik vandaag leren? Mijn coach kan mij 
helpen met mijn vragen. Ik pak mijn mandje en mijn spullen 
en mijn leesboek. Ik start met lezen.  
Om negen uur geeft de coach aan dat het rekenplein gaat 
starten. Ik weet dat ik start met instructie. Na mijn instructie 
heb ik de keuze om te gaan verwerken in het stiltelokaal of om 
extra te gaan oefenen onder begeleiding in het werklokaal. De 
leerkracht helpt mij vandaag een beetje, zij heeft tijdens de 
instructie gezien dat ik de nieuwe sommen best lastig vind en 
geeft mij de tip om vandaag te gaan werken in het werklokaal.  
Daar aangekomen start ik mijn eigen taken op de I-pad op. De 
leerkracht komt bij mij langs en kijkt mee hoe het met mijn 
verwerking gaat. Ze geeft mij een laatste zetje om verder te 
kunnen met de te oefenen stof.  
 
Om een uur of tien heb ik flink geoefend met de rekenstof. 
Voor mij is het tijd om pauze te houden. Ik eet mijn tien uurtje 
in mijn stamgroep. Alle stamgroepen uit mijn unit spelen op 
hetzelfde moment buiten. Ik vind dat superleuk!  
Als ik na het buitenspelen binnen ben, start het taalplein. Ik 
start met een instructie en verwerk daarna de stof in het stilte 
lokaal. Om half twaalf loop ik terug naar mijn coach en 
stamgroep. We gebruiken dit half uur om de ochtend te 
evalueren en de PBS-afspraken samen te bespreken. Om 12.00 
gaat de bel en ga ik naar huis. 
 
In de middag loop ik naar mijn stamgroep. Hier start de groep 
het eerste kwartier op. Voor de middag staan er leerpleinen op 
het programma. Binnen de leerpleinen heb ik deze periode 
aanbod techniek. Ik ontwerp en maak een vogelhuisje van hout. 
Het laatste deel van de middag ben ik bezig met 
wereldoriëntatie. Met de Unit werken wij over de ‘Gouden 
Eeuw’. Met ons projectgroepje werken we toe naar een 
presentatie over dit onderwerp. Eerst hebben wij allemaal 



vragen bedacht en beantwoord. Ook heeft de leerkracht van 
alles verteld over de ‘Gouden Eeuw’. Volgende week 
vrijdagmiddag gaan wij de presentatie geven, mijn ouders 
mogen natuurlijk ook komen kijken.  
Om drie uur ga ik terug naar mijn stamgroep. Ik zorg ervoor 
dat mijn spullen opgeruimd zijn en kijk samen met de 
leerkracht terug op de dag. Ik ga om 15.15 naar huis. Op naar 
een nieuwe leuke schooldag!” 
 

 
 

 


