
In de artikelenreeks ‘Samenwerking met de basis-

school’ zijn al een aantal stappen aan bod geko-

men om de doorgaande lijn met de basisschool te 

realiseren. Dit artikel biedt handreikingen hoe je 

regels en routines op elkaar afstemt. 

Regels en routines
Onder regels en routines verstaan wij het volgende: 
regels richten zich op de overdracht van normen en 
waarden. Ze zijn bedoeld om kinderen grenzen te 
bieden. Routines zijn manieren waarop leerproces-
sen zijn vormgegeven. Door het gebruik van routines 
ontstaat er voor kinderen regelmaat met herkenbare 
activiteiten. Hierdoor weten zij wat er van hen ver-
wacht wordt.

Regels op elkaar afstemmen
Bespreek samen met de leerkracht van de basis-
school de regels die op beide locaties gebruikt wor-
den. Bekijk welke regels hetzelfde zijn en welke ver-
schillen. Welke regels zijn er over de volgende 
onderwerpen:
• Toiletgebruik: Mogen kinderen altijd naar de wc 

gaan of moeten ze dit vragen? Draaien ze een 
kaartje om of dragen ze een ketting? Wat zijn de 
afspraken over het handen wassen?

• Oplossen van conflicten: Is er een werkwijze bij 
conflicten? Zijn er hulpmiddelen om kinderen hun 
eigen grenzen te laten aangeven? Bijvoorbeeld 
‘Stop, hou op!’ zeggen.

• Omgaan met elkaar:  Zijn er regels over het geven 
van kusjes aan elkaar of het (niet) slaan.  

• Omgaan met spullen: Worden kinderen aangemoe-

digd om de mogelijkheden die materialen bieden 
te ontdekken of mag het materiaal alleen gebruikt 
worden waarvoor het bedoeld is? Bijvoorbeeld: 
mogen potten en pannen in de huishoek als drum-
stel gebruikt worden of mag er alleen mee gekookt 
worden?

• Bewegen in de school en de kinderopvang: Mogen 
kinderen binnen rennen, huppelen, klimmen en 
klauteren?

• Aanspreekvorm van de leidsters en juffen: Mogen 
kinderen de juffen en leidsters bij hun voornaam 
noemen en je/jij zeggen?

Vergelijk nu bij welke onderwerpen een duidelijk ver-
schil in regelgeving te zien is. Vink deze regels aan 
en bespreek met elkaar hoe de bijbehorende afspra-
ken tot stand zijn gekomen. Bespreek ook of de re-
gels nog effectief zijn. Pas de regels zo nodig aan en 
kies gelijknamige bewoordingen voor de school en 
het kindercentrum. Doe dit ook voor de regels die 
hetzelfde zijn.  Het overzicht dat op deze manier ont-
staat, zorgt voor een overeenkomstige visie ten aan-
zien van normen en waarden.

Routines op elkaar afstemmen
Maak hierna samen een overzicht van de manier 
waarop de verschillende ontwikkelingsgebieden  
systematisch aangeboden worden. Richt daarbij de 
aandacht vooral op de dingen die voor kinderen 
zichtbaar zijn. In Uk & Puk, Ik & Ko en Schatkist zijn 
de routines vooral zichtbaar door de handpoppen, 
het centrale prentenboek, de dagritmekaarten en het 
spel in de hoeken. Deze routines vormen een door-
gaande lijn. Hieronder staat aangegeven welke routi-
nes je samen met de leerkracht van de basisschool 
kunt bespreken om ook zo’n doorgaande lijn in routi-
nes te creëren.   
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•  Gebruik van de handpop
 ▸  Wordt er een handpop gebruikt? Zo ja, 

welke?
 ▸  Hoe wordt deze ingezet? Is hij een inter-

mediair tussen volwassene en kind? 
 ▸  Bij welk ontwikkelingsgebied/welke acti-

viteiten wordt de handpop gebruikt?
 ▸  Komt hij sporadisch tevoorschijn of is hij een 

vaste vriend van de kinderen waarmee ze zelf ook 
mogen spelen?

• Aanbieden van een prentenboek
 ▸  Wordt er een prentenboek centraal gesteld voor 

de uitbreiding van de woordenschat?
 ▸  Hoe vaak wordt dit aangeboden? Dagelijks, we-

kelijks?
 ▸  Op welke wijze wordt vormgegeven aan inter- 

actief voorlezen? Welke stappen worden daarbij 
uitgevoerd? (zie voorbeeld).

Interactief voorlezen
Stap 1  Introduceren van het boek door het  

tonen van attributen bij het verhaal. 
Stap 2  Het boek bekijken en de kinderen erbij 

laten vertellen.
Stap 3 Het boek voorlezen.
Stap 4  Terugkijken op het verhaal aan de hand 

van de platen.
Stap 5  Een verwerkingsopdracht, zoals het dra-

matiseren in de kleine groep of naspelen 
van het verhaal op de verteltafel.

• Spelen in de hoeken
 ▸  Is er een hoek ingericht die themagericht spel uit-

lokt?
 ▸  Is er een verteltafel met spullen en figuren uit het 

centrale prentenboek?
 ▸  Is er een thematafel met spullen die bij het aan-

bod horen? Mogen de kinderen hiermee spelen of 
is het een kijktafel?

 ▸  Is er een boekenkast of boekenhoek aanwezig 
met boeken die aan het thema gerelateerd zijn?

 ▸  Is er een vast tijdstip waarop de kinderen mogen 
lezen of zijn de boeken altijd toegankelijk? 

 ▸  Zijn er vaste stappen die het spel in de hoeken 
opbouwen? (zie voorbeeld)

Spel in hoeken
Stap 1  De kinderen spelen een spel in de grote 

kring met behulp van spullen uit de  
themahoek.

Stap 2  De leerkracht/pedagogisch medewer-
ker speelt samen met een paar kinde-
ren in de hoek.

Stap 3  De leerkracht/pedagogisch medewer-
ker observeert het spel en helpt het 
spel op gang als dat nodig is.

• Werken met ontwikkelingsmateriaal
 ▸  Worden de ontwikkelingsmaterialen aangepast 

aan het thema? Zoals puzzels, lotto, domino,  
memory, duplo-figuren, voorbeeldkaarten van 
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bouwwerken en kralenplankkaarten over het  
thema dat centraal staat.

 ▸ Staan de materialen op een vaste plaats?
 ▸  Mogen de kinderen vrij met de materialen spelen 

of krijgen ze opdrachten?

• Gebruik van dagritmekaarten
 ▸  Worden er dagritmekaarten ingezet? Zo ja, welke?
 ▸ Sluiten de kaarten op elkaar aan?
 ▸ Worden de kaarten consequent gebruikt?
 ▸ Hoe worden de kaarten gebruikt?
 ▸  Hangen de kaarten op ooghoogte van de kinderen?
 ▸ Mogen de kinderen zelf de kaarten omdraaien?

Inzetten van dagritmekaarten
Stap 1  Aan het begin van ieder dagdeel worden 

alle kaarten met de kinderen besproken.
Stap 2  Na iedere activiteit wordt de betreffen-

de kaart omgedraaid.
Stap 3  De leerkracht/pedagogisch medewer-

ker stelt prikkelende vragen over het 
dagritme aan de kinderen. Het kind is 
zich steeds bewust van de activiteit die 
voorbij is en van de volgende acties die 
van hem worden verwacht. 

Stap 4  De leerkracht/pedagogisch medewer-
ker richt de aandacht bewust op het 
aantal kaarten dat al omgedraaid is en 
het aantal activiteiten dat nog gedaan 
wordt totdat het dagdeel voorbij is.

Vink ook bij de routines de punten aan waarop een 
duidelijk verschil in gebruik te zien is. Ga hierover in 
gesprek met elkaar en bespreek de voor- en nadelen 
van ieders werkwijze. Stem zo nodig de routines op 
elkaar af, zodat een doorgaande lijn ontstaat.

Terugkoppeling naar het team
Koppel de inhoud van het gesprek over de regels en 
routines terug in het eigen team. Bekijk de voor- en 
nadelen van beide manieren van werken. Breng sa-
men in kaart bij welke regels en routines een door-
gaande lijn gecreëerd kan worden.  Maak ten slotte 
een plan van aanpak voor de punten waarop een af-
stemming wordt gemaakt.
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