
Op een onbewoond eiland! 
 
Op OGO basisschool de Regenboog staat het spel bij 
de kleuters centraal. Na iedere vakantie staan de 
kinderen al te popelen om te horen wat het nieuwe 
thema is! Ieder thema beginnen wij met een aantal 
startactiviteiten om de kinderen te enthousiasmeren 
en om de kinderen op ideeën te brengen. Een thema 
duurt 6 tot 8 weken. Dit is best een lange periode. Het 
is dus belangrijk dat we met het thema verschillende 
kanten op kunnen!  
 
Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt onderscheid 
tussen vijf kernactiviteiten, die de basis leggen voor 
verdere leerprocessen. Die activiteiten zijn: 
- spelactiviteiten 
- constructieve en beeldende activiteiten 
- gespreksactiviteiten 
- lees- en schrijfactiviteiten 
- reken- en wiskundige activiteiten 
 
Aan deze 5 kernactiviteiten koppelen we ieder thema doelen, die we terug laten 
komen in de themahoek. Er worden dus geen losse reken- of taallessen gegeven, 
maar alles komt terug in de themahoek. 
 
Na de zomervakantie zijn wij gestart met wel een heel spannend thema! We kregen 
namelijk flessenpost van ´Aadje piraatje´. Aadje zocht een nieuw eiland en dat eiland 
moest ook aan een aantal eisen voldoen. Vol enthousiasme zijn de kinderen aan de 
slag gegaan. Er moesten brieven worden teruggeschreven en er ontstonden allerlei 
ideeën. Het leuke is dat er heel veel ruimte is voor de 
eigen ideeën van de kinderen, waardoor ze enorm 
betrokken zijn. Hoe krijg je een eiland in de klas? Dit 
bespreken we met elkaar en we maken een 
taakverdeling. Daar heb je zand voor nodig vonden 
onze kleuters. De klas werd langzamerhand 
omgetoverd tot een eiland vol met piraten en schatten!  
De kinderen maakten allerlei producten om het spel 
mee te verrijken. Ook leerden we diverse piratenliedjes 
en leerden we allerlei nieuwe woorden.  
 
Vervolgens zijn we verschillende schepen gaan 
ontwerpen, want bij een eiland hoort ook een 
piratenschip. Nadat een aantal kinderen in tweetallen 
het schip hadden ontworpen zijn we het gaan maken. 



Uiteraard met stoere piratenvlag! De themahoek was af en het spel in de themahoek 
kon gaan beginnen!  
 
Bij OGO neemt het rollenspel een 
grote plaats in, omdat kinderen dan 
spelenderwijs zich leren verplaatsen 
in andere personen en situaties.  
We gaan van manipulerend spel 
richting een gezamenlijk thematisch 
rollenspel. In de kleuterperiode 
worden rolgebonden handelingen 
uitgebreider en zijn er meer 
verbindingen met het spel van 
andere kinderen (op elkaar 
reageren). Kinderen leren steeds 
beter in gedachten een voorstelling te maken van een situatie uit de werkelijkheid. 
Ze leren om samen spelideeën op te bouwen en dat spel samen te spelen. De rollen 
die ze spelen en de relaties daartussen zijn steeds ‘echter’ en ze gebruiken de taal 
die daarbij hoort (bij het onbewoonde eiland bewoordingen zoals land inzicht, 
landrotten, kombuis, kajuit etc.). Handelingen en taalgebruik worden nu ook gestuurd 
door het overdenken van de activiteit vooraf. Met elkaar worden plannen gemaakt. 
Het kind is in de fase van het thematisch rollenspel beter in staat om vooraf te 
bedenken hoe ze het gaan spelen, wat achtereenvolgens gaat gebeuren en hoe je 
daarbij met elkaar praat.  
 
De leerkracht verwerkt in de activiteit ook vaak een probleem dat gericht is op de 
verschillende ontwikkelingsgebieden, zodat de kinderen uitgedaagd worden om een 
oplossing te zoeken. 
 
De kinderen gaan dus niet aan de slag met werkbladen, maar er wordt gewerkt met 
echt materiaal dat binnen het spel wordt gebruikt. De leerkracht observeert 
nauwkeurig en is steeds op zoek naar kansen om de activiteit te verdiepen en te 
verbreden. Oog voor de inhoud en uitvoering van de activiteit is onmisbaar.  
 
Tijdens het spel zorgen we iedere keer voor 
nieuwe spelimpulsen, zodat de kinderen betrokken 
blijven en ook steeds weer opnieuw worden 
uitgedaagd. Zo kregen we een nieuw spelimpuls 
van de piraten, namelijk post waarin stond dat de 
piraten graag een lekkere soep wilden eten. In het 
boek van Aadje Piraatje hebben we het verhaal 
gelezen over Aadje en de schildpaddensoep. Dit 
verhaal zijn we gaan uitspelen met elkaar. Eerst 
moesten we de rollen en taken verdelen. De 



kinderen gingen meteen hengels maken om vissen en schildpadden te vangen. 
Daarna zijn we de soep gaan maken. Hoeveel schildpadden? Hoeveel zand? Het 
recept moest natuurlijk wel worden opgeschreven. Het verhaal hebben we met 
elkaar uitgespeeld en gepresenteerd aan de rest van de klas. De kinderen waren op 
deze manier super betrokken en ook spelenderwijs bezig met lezen, schrijven en 
rekenen!  
 
Dit hebben we met elkaar gepresenteerd in de kring aan de hand van de foto´s, de 
soep en het geschreven recept. Werk presenteren hoort ook echt bij het OGO 
onderwijs. Door het werk te presenteren leert het kind om de handelingen terug te 
halen en duidelijk te vertellen aan de rest van de klas. Voor de andere kinderen is 
het een leermoment en zij nemen dat bij hun beurt in het spel weer mee. Zo´n mooi 
leermoment zetten we in het digitale portfolio van het kind in HOREB.  
 
Cheryl Vuik, leerkracht groep 1/2 

 
 
 
 
 
 
 


