
In de artikelenreeks ‘Samenwerking met de basis-

school’ besteden we aandacht aan de doorgaande 

lijn tussen het kindercentrum en de basisschool. 

Het vorige artikel richtte zich op de eerste kennis-

making. Dit artikel laat, stap voor stap, zien hoe je 

thema’s en de bijbehorende woordenschat op el-

kaar afstemt . 

Basiswoordenschat
Kinderen die het kindercentrum verlaten, bezitten al 
een hele bagage aan woordenschat. Deze woorden 
hebben ze geleerd in hun thuissituatie en in het kin-
dercentrum. Door programma’s als Uk & Puk leren de 
kinderen ook woorden die betrekking hebben op een 
bepaald thema. Deze woorden kunnen zij op de ba-
sisschool verder uitbreiden als daar met dezelfde 
thema’s wordt gewerkt. Het is dus belangrijk dat de 
thema’s en de woordenschat die in het kindercen-
trum worden aangeboden, aansluiten op die van de 
basisschool. Maar hoe doe je dat? 

Thema’s 
Bespreek samen met de leerkracht van de basis-
school met welke methoden in het kindercentrum 
en in de kleutergroepen gewerkt wordt. Bekijk sa-
men welke thema’s in deze methoden aan bod ko-
men en of er thema’s zijn die inhoudelijk op elkaar 
aansluiten. In het schema op pagina 2 zie je welke 
thema’s uit Uk & Puk en Schatkist op elkaar aanslui-
ten. Maak afspraken over de thema-jaarplanning 
voor beide locaties. Je kunt ervoor kiezen om de the-
ma’s gelijktijdig aan te bieden. Het kind dat naar de 
basisschool gaat, zal zich snel vertrouwd voelen 
door de herkenbare thema’s.

Woordenschataanbod 
Leg de woordenlijsten van de thema’s die op elkaar 
aansluiten naast elkaar. Vergelijk of de woorden die 
in het kindercentrum aangeboden worden, aanslui-
ten op de woorden van de kleutermethode. Maak, als 
dit niet het geval is, afspraken met de leerkracht over 
woorden die extra aandacht nodig hebben. Bespreek 
ook met elkaar hoe de woorden uit de woordenlijsten 
worden aangeleerd. Kijk of je een gezamenlijke 
werkwijze kunt afspreken.
Het is ook goed om met elkaar per thema te bespre-
ken welke woorden moeilijk blijken te zijn voor de 
meeste kinderen en welke woorden bij een grote 
groep kinderen vaak al als basiskennis aanwezig 
zijn. Door deze informatie met elkaar te delen, kun-
nen zowel op de basisschool als in het kinder-
centrum bepaalde woorden extra aandacht krijgen. 

Werkwijze methode
Bespreek ook de werkwijze van beide methoden. Let 
hierbij op de volgende zaken:

• De manier waarop de methode wordt ingezet
 ▸ Hoe vaak wordt met de methode gewerkt?
 ▸ Wordt de methode gebruikt als bronnenboek of 

als leidraad van het lesprogramma?
 ▸  Wordt er gewerkt in een grote en een kleine 

groep?

• Centraal verhaal
 ▸ Is er sprake van een centraal verhaal?
 ▸ Hoe vaak wordt dit verhaal aangeboden?

• Pop
 ▸ Wordt er gewerkt met een pop? 
 ▸ Welke rol speelt de pop?
 ▸ Wat doet de pop tijdens de activiteiten?
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Ervaringsboek van een gezamenlijk gemaakte herfstwandeling.

Gezamenlijke activiteiten 
Plan ook gezamenlijke activiteiten in, zoals thema-
feesten en uitstapjes. Een activiteit die met zijn allen 
wordt gedaan, zorgt voor een gedeeld woordenschat-
aanbod en biedt stof om met elkaar in gesprek te ko-
men. Zorg ook dat de poppen Puk en Pompom de  
activiteit meebeleven. Deze poppen creëren een vei-
lige situatie om te communiceren. 
Het is ook goed om na een gezamenlijke activiteit 
een herinnering te maken. De kinderen kunnen op 

deze manier nogmaals in gesprek gaan met elkaar of 
met hun ouders over de activiteit. Hieronder volgen 
een aantal voorbeelden.

Een ervaringsboek met verhaaltjes 
Maak foto’s tijdens de activiteit. Schrijf samen de be-
levenissen van de peuters en kleuters bij foto’s. Bun-
del het tot een boekje. Geef het ervaringsboekje een 
vaste plaats in de boekenkast zodat alle kinderen 
het zelf kunnen pakken.
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Thema’s Uk & Puk Anker(s) Schatkist

Welkom Puk! Vriendjes, Een nieuw schooljaar

Wat heb jij aan vandaag? Herfst, Winter, Lente, Zomer

Eet Smakelijk! Herfst

Dit ben ik! Vriendjes, Familie

Reuzen en kabouters Vertel ‘t maar

Regen Herfst, Winter

Hatsjoe! Boeken, Buiten spelen

Knuffels Eropuit, Dieren

Oef, wat warm! Zomer, Eropuit, De wereld rond

Ik en mijn familie Familie



Naar aanleiding van het thema Regen in het kindercentrum en het thema Herfst op de basisschool kan een ‘Wolkjeskijkdag’ 
georganiseerd worden. Laat de kinderen tekenen wat er te zien was tijdens deze dag.

Wielewoelewool, ik ga naar school!.

Een woordenboek 
Maak een woordenboekje van de woorden die cen-
traal staan in het thema. De kinderen tekenen de 
woorden zelf. Het woordenboek wordt aangevuld met 
tekeningen van de kinderen van de basisschool. 

Begrippen-evaluatieboekje
Kopieer de platen uit het centrale verhaal en sluit het 
thema af met het ‘aan elkaar voorlezen’ van het ver-
haal. Noteer de tekst die het kind vertelt. Met de 
woordenlijst ernaast streep je aan welke woorden 
het kind actief heeft gebruikt. Naderhand wijst het 
kind de ontbrekende woorden aan. Zo krijg je een 
goed beeld van de woordenschat die aan het thema 
gekoppeld is en heb je een waardevolle activiteit om 
met de basisschool samen te doen.
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