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EEN KIJKJE
IN DE KEUKEN…
CAROLYN NAGTZAAM EN ANITE VAN OIJEN

In dit artikel is de basisinrichting van een schoolwoonkamer
van een onderbouwgroep van jenaplanschool Antonius Abt
te Engelen te zien. In een van de volgende afleveringen van
Mensenkinderen zal hetzelfde lokaal te zien zijn tijdens een
project.

jarig bent, getroost moet worden, als je Pippe thuis hebt gehad of
als je te gast bent. Aan de stoel hangt een hangmatje waarin ons
troostpopje ‘Lunaplopje’ ligt.

Vooraanzicht jenaplanschool Antonius Abt Engelen

De kalender waarop alle bijzondere gebeurtenissen en activiteiten
komen te staan. Lees/schrijf en wiskundige vaardigheden komen
veelvuldig aan bod.
Deze kinderen zitten in onze groep

Centraal in de groep staat in de vaste kring de toverboom. De boom
past zich aan elk thema aan.

Pippe, de logeerbeer, mag
iedere dag bij een kind uit
de groep logeren. Hij heeft
een rugzakje met een boekje
waarin al zijn avonturen
beschreven worden (door
ouder en kind).
De stoel waarop hij zit is
onze ‘Maanstoel’. Een heel
bijzondere stoel waarop
je mag zitten wanneer je
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Als je jarig bent kan
iedereen dat zien.
Je foto hangt in
deze lijst en de
lampjes branden.
Op de kast uitdeel- en
afmaakmandjes.

Het planbord waarbij
kinderen zelfstandig een
keus kunnen maken welke
activiteit ze willen gaan doen.
De huishoek met huiskamer en keuken en op het zoldertje de slaapkamer.

Een kijkje in de huiskamer.
Een krantenbak gevuld met kranten, reclamefolders, telefoonboek om
kinderen uit te dagen tot lees-, reken- en schrijfactiviteiten.
De porseleinkast met echt servies!

Uiteraard een goed gevulde
koelkast in de keuken.

De ontdekhoek
voor reken/
wiskunde
activiteiten.
Grote potten
gevuld met allerlei
materialen om
volop mee te
experimenteren.
Materialenkast met cijfers, vergrootglazen, spiegels, linialen, stempels, geld enz.
Alles te combineren met de materialen uit de potten.
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Overheadprojector: ‘de toverlamp’.

Lichtbakken om nog gerichter te kunnen kijken.

Om alle details waar te kunnen nemen.
Lege wisselhoek.
Wordt voor elk thema
betekenisvol ingericht
Lees-, schrijf-,
luisteratelier

Themaboeken uit de boekenbakken worden voorgelezen aan de
voorleesberen.

Overzichtsfoto hoek expressieactiviteiten.

Thema-activiteiten op de computer.

Verhalen tv
en themakast
In de verhalen
tv ligt een
themaprentenboek met
vingerpoppetjes
en attributen.

Clusteroverzicht. Deze ruimte wordt gebruikt

In de themakast staan alleen ontwikkelings-

door OB, MB en BB (van elk één stamgroep).

materialen die bij het thema horen.

De inrichting is afgestemd op alle groepen:
bouwhoek, zand/watertafel, mooie-spulletjes-kast,
tentoonstellingslijsten, prikborden met ouderinfo,
wo-tafel, computer, theaterhoek, teken/verfbord.
Bouwhoek … met echte stenen.
Allerlei echte bouwmaterialen zichtbaar
gerangschikt.

Zand/watertafel. Deze wordt per
thema functioneel ingericht

Mooie-spulletjes-kast met spulletjes waar we
trots op zijn. In de kast staan onze geheime-dingendoosjes (verboden in te kijken door anderen!).
Anite van Oijen en Carolyn Nagtzaam
zijn onderwijskundig schoolleider
en onderbouwgroepsleider van
jenaplanschool Antonius Abt te Engelen.

Theaterhoek
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