
         

Aap en Konijn gaan naar school. 

Voor de allereerste keer.

Samen met de andere dieren en juf Giraf

hebben ze een heel gezellige dag.

Dit prentenboek laat kinderen op een speelse manier

 kennismaken met het allereerste begin van de basisschool. 

Bij dit prentenboek hoort een plakboek waarin elk kind belangrijke dingen 

van de eerste periode op school kan vastleggen.

Wielewoelewool, ik ga naar school! sluit aan bij de uitgaven ‘Schatkist’ en 

‘Ik en Ko’ van Zwijsen.
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Nu de harmonisatie van kinderopvang en peuter-

speelzaalwerk een feit is, wordt steeds vaker de 

samenwerking met de basisschool aangegaan. Dit 

is het eerste artikel in een serie van vier waarin je 

kunt lezen wat de meerwaarde van deze samen-

werking is en hoe je dit als pedagogisch medewer-

ker in praktijk kunt brengen.

Met plezier naar de basisschool 
De overgang van het kindercentrum naar de basis
school kan door een kind als een grote overstap wor
den ervaren. Dit komt niet altijd ten goede aan de 
ontwikkeling van het kind. Zo kan het voorkomen dat 
een kind met tegenzin naar de basisschool gaat, met 
alle gevolgen van dien. De overgang tussen kinder
centrum en school wordt een stuk kleiner door een 
samenwerking aan te gaan. Als de leerkrachten van 
de basisschool op de hoogte zijn van wat kinderen 
meenemen aan kennis en ervaring uit het kindercen
trum, kunnen ze beter aansluiten op de behoeften 
van het kind. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn. 
Het kind zal de overstap naar de basisschool als een 
minder grote hobbel ervaren zodat het eerder open
staat voor schoolse speelleersituaties. Door gebruik 
te maken van elkaars faciliteiten, zoals het speel
lokaal en materialen, wordt de herkenbaarheid voor 
het kind nog groter.

Hoe realiseer je goede samenwerking?
In vier artikelen worden de volgende onderwerpen 
behandeld die van belang zijn om een goede samen
werking tussen kindercentrum en basisschool te 
realiseren.

• Op welke manier kun je de eerste kennismaking tot 
stand brengen?

• Hoe stem je thema’s met de bijbehorende woor
denschat die je wilt behandelen op elkaar af?

• Welke routines en regels worden zowel in het kin
dercentrum als op de basisschool gehanteerd? En 
hoe kun je ze nog beter op elkaar afstemmen?

• Hoe motiveer je ouders om te helpen bij activi
teiten?

Kennismaking met de basisschool
In dit artikel wordt het eerste onderwerp nader toe
gelicht. In de drie hierop volgende artikelen komen 
de andere punten aan bod. 

Samenwerking met de basisschool
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Eerste contact
Neem contact op met een leerkracht/IBer van de 
basisschool. Vraag of je een keer op bezoek mag ko
men om te spreken over samenwerking. Stel tijdens 
dit gesprek de volgende vragen: 
• Welke identiteit heeft de school? Waaruit blijkt dat 

in de dagelijkse praktijk? Wat betekent dat voor de 
samenwerking?

• Welke methoden worden gebruikt?
• Welke routines (vaste manieren van aanbieden van 

speelleersituaties) worden in de klas ingezet?
• Hebben ouders taken op school?

Kijkje in de klas
Vraag aan de leerkracht of je het klaslokaal mag be
kijken. Misschien word je op ideeën gebracht. Let op 
de volgende punten:
• Hoe ziet de thematafel eruit? 
• Is er een verteltafel? 
• Waar zit Pompom? 
• Welke dagritmekaarten zijn er en waar zijn ze op

gehangen? 
• Is er een leeshoekje en hoe ziet dat eruit? 
• Welke speelhoeken zijn er en zijn ze uitdagend?
Praat met de leerkracht over dingen waarover je ver
rast bent. Nodig de leerkracht ook uit om eens te ko
men kijken in het kindercentrum.

Terugkoppeling naar het team
Bespreek de bevindingen van je bezoek aan de basis
school met je collega’s. Waarover ben je enthou
siast? Sluit jullie werkwijze goed aan op die van 
groep 1? Bespreek ook met het team wat de leer
kracht van de basisschool is opgevallen tijdens het 
bezoek aan het kindercentrum.
 
Plan maken 
De volgende stap is het maken van een plan. Het cre
eren van een doorgaande lijn is een proces dat tijd 
vergt. Maak een prioriteitenlijstje waar jij mogelijk
heden ziet die ten goede komen aan de ontwikkeling 
en het welbevinden van de kinderen die naar groep 1 
gaan. Denk aan:
• het gebruik van de handpoppen Puk en Pompom;
• de manier waarop thema’s vorm krijgen;
• de dagritmekaarten.
Het gaat erom dat je niet ‘te groot’ denkt. Houd 
het overzichtelijk en maak inzichtelijk wat je wilt 
bereiken.

Uitstapje naar de basisschool
Een uitstapje naar de basisschool is een leuke ma
nier om peuters te laten kennismaken met de basis
school. De voorbereiding hoeft niet heel uitgebreid 
te zijn; rondkijken en spelen is al intens genoeg. Laat 
het bezoek niet te lang zijn. Het gaat om een eerste 
kennismaking. Laat de kinderen in een kring zitten 
zodat ze de ruimte kunnen overzien.
Het thema ‘Ik ben bijna vier’ met het prentenboek 
Wielewoelewool, ik ga naar school! is ook een moge
lijkheid om de peuters te laten kennismaken met de 
basisschool en hoe het er daar aan toe gaat.

Activiteiten met Pompom & Puk
Laat de peuters tijdens het bezoek kennismaken met 
de vriend van Puk, Pompom, met de volgende activi
teiten:
• Hé, wie ziet Puk daar? Puk en Pompom stellen zich 

aan elkaar voor. Ook maken ze kennis met de nieu
we kinderen en de nieuwe juf.

• De kleuters laten de peuters samen met Pompom 
en Puk het klaslokaal zien. 

• Zowel de kleuters als de peuters luisteren samen 
naar het verhaal Wielewoelewool, ik ga naar 
school!.

• Pompom en Puk gaan samen een groepswerk te 
maken, en alle kinderen mogen helpen. Maak als 
groepswerk een vriendengroep. Leg grote, aan 
elkaar geplakte A3vellen neer. In het midden zijn 
Puk en Pompom getekend. Alle kinderen mogen 
zichzelf bij deze vriendengroep tekenen. Groepje 
voor groepje mogen de kinderen bij Puk en Pom
pom komen. De andere kinderen kiezen een werk
je in een van de hoeken. Stel het groepswerk zo
wel op de basisschool als in het kindercentrum 
tentoon.

• Maak een afspraak wanneer de kleuters bij het kin
dercentrum op bezoek komen.

Uk & Puk en Puk & Ko  Samenwerking met de basisschool © Uitgeverij Zwijsen B.V.  www.ukpuk.nl  www.pukenko.nl
2


