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Zoals de ondertitel van het boek aangeeft, krijgt men met dit boek een verzameling handelingsplannen aangereikt
waarmee men aan de slag kan. De auteur, inspecteur Marc Boone, schreef dit boek vanuit zijn ervaring dat
kleuterleidsters er vaak alleen voor staan nadat hun kleuters werden getest of geobserveerd en besproken. De
handelingsplannen uit dit boek zijn geordend volgens deze probleemgebieden:
•
•
•
•
•
•
•

wiskundige initiatie
leesinitiatie
grove en fijne motoriek
taal- en spraakontwikkeling
cognitieve ontwikkeling
sociaal-emotionele ontwikkeling
spel- en werkhouding

De structuur van het boek is voor elk probleemgebied gelijk: na een voorstel van diagnostische observatie komen
de handelingsplannen. De diagnostische observatie gaat uit van concrete vaardigheden die kleuters moeten
beheersen op een bepaalde leeftijd. Deze vaardigheden zijn verdeeld over drie leeftijden: 3, 4 en 5 jaar. De
kleuterleidster duidt bij het begin van het schooljaar (of bij de instap van de kleuter) de beginsituatie aan en kruist
e
e
e
daarna aan wanneer de kleuter het gewenste niveau heeft bereikt (1 , 2 of 3 trimester). Elke vaardigheid uit de
diagnostische observatie is gekoppeld aan een remediëringsvoorstel uit het boek. De kleuterleidster kan dus
meteen aan de slag.
De diagnostische observaties bij elk probleemgebied zijn op verschillende manieren interessant. Enerzijds kunnen
ze gebruikt worden om de individuele ontwikkeling van de kinderen gedurende de ganse kleuterschool te volgen
waarbij een te asynchrone ontwikkeling zeker zal opvallen. Anderzijds kunnen deze diagnostische observaties ook
gebruikt worden om de ernst van een eventuele ontwikkelingsachterstand beter in te schatten en om te bepalen of
het probleem nog door de interne zorg kan aangepakt worden of niet. In dat laatste geval zal ze dan ook de
verwijzing naar een externe hulpverlener ondersteunen. De observatiebladen zijn een onmisbaar onderdeel van
het leerlingendossier dat opgestart wordt voor de driejarigen en verder ingevuld wordt door de kleuterleidsters van
de hogere klasjes.
De handelingsplannen op zich spitsen zich telkens toe op bepaalde deelaspecten van de probleemgebieden. Deze
deelsaspecten komen overeen met de remediëringsvoorstellen waarnaar er in de diagnostische observatie verwezen wordt. Deze worden steeds toegelicht in een kort woordje vooraf. Hierin wordt het belang van het deelaspect
aangetoond, het verband gelegd met andere ontwikkelingsaspecten, een bepaalde leerlijn verantwoord en
dergelijke meer. Na dit woordje vooraf krijgt de kleuterleidster een lijst van concrete activiteiten die ze met de
kleuters voor wie het nodig is kan doen. Deze activiteiten worden aangevuld met tips in verband met instructie,
materiaalgebruik en dergelijke meer.
Dit boek is één van de basiswerken die in de bibliotheek van de kleuterschool moet aanwezig zijn.
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