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Instap is een uitgave van de LOVK,
school voor Landelijk Onderwijs
aan Varende Kinderen.
Stichting LOVK heeft
als doel het geven van
onderwijs aan varende kinderen op bijzonder-neutrale, protestants-christelijke en
rooms-katholieke
grondslag.
Missie LOVK
De LOVK wil voor varende kinderen het
recht op onderwijs dat
zij hebben zo goed
mogelijk invullen.
Dat houdt in: rekening houden
met de specifieke
situatie van varende kinderen en
hun ouders en
met ouders als
educatieve partners zorgen voor
probleemloze
doorstroming
naar het regulier basisonderwijs.
Doel InStap
InStap laat ouders
kennis maken met de
LOVK, de speelleermethode VoorSprong,
en de website
www.zelflesgeven.nl.
InStap is bestemd
voor ouders van varende peuters van
twee tot drie jaar.
Vanwege de leesbaarheid
wordt bij peuters ‘hij’
gebruikt. Daar wordt dan
zowel een jongen als een
meisje mee bedoeld.

VoorSprong
Spelenderwijs woorden leren op school en thuis

VoorSprong stimuleert
de totale ontwikkeling
van jonge kinderen,
waarbij het accent ligt
op de ontwikkeling van
de woordenschat.
VoorSprong is gebaseerd op het principe
van betekenisvol
leren. Belangrijk is dat
woorden niet zomaar
los worden aangeleerd,
maar in herkenbare en
zinvolle situaties. Voor

een peuter is spel de
meest zinvolle situatie
die je kunt bedenken.
Vanuit het dagelijkse
spel leert een
peuter veruit
de meeste
vaardigheden.
Dan ‘doet’ hij
de dingen zelf
die hij vanuit
zijn omgeving
hoort of ziet en
krijgt hij grip
op de wereld
om zich heen. Als je
bijvoorbeeld het woord
’inschenken’ aan wilt
leren, kan je het
woord veel gaan gebruiken, er een keer
een boekje over lezen,
het een keer aanwijzen enz. Maar op het

moment dat je met je
peuter gaat spelen dat
je koffie komt drinken
en je vraagt hem je

koffie in te schenken,
leert je peuter doordat
hij het zelf doet.
Ik hoor en ik vergeet…
Ik zie en ik onthoud…
Ik doe en ik begrijp…
VoorSprong combineert: horen, zien en
doen

Ontwikkelingsgebieden in
VoorSprong
In VoorSprong ligt het accent op het ontwikkelingsgebied van taal. Maar VoorSprong biedt
meer dan dat. De volgende ontwikkelingsgebieden van een peuter komen in alle acht
thema’s aan bod:


Taalontwikkeling



Rekenontwikkeling



Sociaal-emotionele ontwikkeling



Motorische ontwikkeling



Muzikale ontwikkeling
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Waarom is taal zo belangrijk?
Waarom is taal toch zo
belangrijk?
Communiceren doet iedereen.
Mensen
hebben de
unieke eigenschap
dat ze met
elkaar kunnen spreken.
Natuurlijk
kunnen
mensen op

veel méér manieren
communiceren, maar
taal is wel de belangrijkste manier van communiceren.
Goed in de maatschappij
kunnen functioneren,
vraagt om goed kunnen
communiceren.
Juist in de periode van
baby tot kleuter wordt
de zo belangrijke basis
gelegd voor de taalontwikkeling.

peuter is, hoe meer grip
hij op de wereld om zich
heen heeft, en hoe beter
hij zich zal kunnen ontwikkelen.
Om inzicht te krijgen in
de taal-en spraakontwikkeling van je kind staat
hieronder een globaal
overzicht van het verloop daarvan in de periode van 1 tot 5 jaar.

Hoe taalvaardiger je

1 jaar
kent tenminste vijf woordjes; woordopbouw onvolledig; maakt gebruik van ‘éénwoordzinnen’
1,5 jaar
veel gevarieerd brabbelen; kent steeds meer woorden; woordopbouw is nog onvolledig;
zinnen van twee woorden
2 jaar
zinnen van twee tot drie woorden; woordopbouw is nog onvolledig; zinsbouw is nog niet
correct
3 jaar
zinnen van drie tot vijf woorden; zinsbouw is nog niet correct; 75% is verstaanbaar
4 jaar
eenvoudige zinnen; problemen met meervoud en vervoegingen komen nog voor; 75% 90% is verstaanbaar
5 jaar
redelijk goed opgebouwde zinnen; redelijk lange, ook samengestelde zinnen; concreet
taalgebruik; vrijwel alles is verstaanbaar.

Moeder èn juf zijn
Een hele stap. Naast moeder zijn, straks ook juf zijn. Een stap voor jezelf èn
voor je peuter. Wat wordt er eigenlijk allemaal van mij verwacht? Zal mijn kind mij accepteren als juf? Kan ik de activiteiten wel
goed uitleggen? Kan mijn kind het aan?
VoorSprong is geschreven voor opvoeders en
hun peuter. De insteek is praktisch en laagdrempelig, met uitgebreide informatie voor
de ouders. Er staan bij de activiteiten ook
veel tips om de ontwikkeling van je peuter te
stimuleren. En tips hoe je de activiteiten het
beste aan kunt bieden. De activiteiten zijn
opgezet vanuit het spel zodat je peuter gewoon peuter kan blijven en lekker kan spelen. Samen met ‘juf mama’ spelen en allerlei dingen ontdekken. Zo wordt spelenderwijs een goede basis gelegd voor het leren in groep 1.
Mama èn juf zijn is uniek: je eigen kind begeleiden en zelf ook (direct) resultaten zien! Dat biedt een echte VoorSprong!
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Activiteitenboek en praatplatenboek

De speel-leermethode
VoorSprong bestaat uit
een activiteitenboek
en een praatplatenboek.
Er is gekozen voor 8
thema’s die dicht bij de
beleving van het jonge
kind staan. Elk thema
heeft 20 spelactiviteiten.
Elk thema begint met
informatie over de taalontwikkeling.
Elk van de 20 activiteiten is op dezelfde manier opgebouwd.
Bovenaan staan de
woorden die geleerd
worden, de kernwoorden. Deze kernwoorden
zijn verdeeld in werkwoorden, zelfstandignaamwoorden en begrippen.

Bij ‘wat heb je nodig’
staat precies welke materialen je nodig hebt bij
de activiteit. Bij ‘wat kun
je doen’ staat een korte
beschrijving van de les.
Tenslotte staat onder
het kopje ‘samen praten’
welke sleutelzinnen je
bij de activiteit kunt gebruiken. Deze zijn geschreven om je helpen
het rollenspel vorm te
geven en daarin alle
kernwoorden te verwerken.
Alle kernwoorden die in
een thema aangeleerd
worden zijn ook weer
terug te vinden in het
praatplatenboek. Per
thema is er een praatplaat gemaakt, waarin
alle kernwoorden van
het thema verwerkt zitten. De platen nodigen
uit om volop aan te wijzen, te vragen en te vertellen over de woorden
waar je peuter op dat
moment over aan het
spelen is. Een feest van
herkenning voor je peuter!
De praatplaten worden
veel tijdens de activiteiten in VoorSprong inge-

zet en kunnen tijdens
het werken met het thema op een vaste plaats
neergezet worden.
De praatplaten kunnen
ook gemakkelijk en laagdrempelig tussendoor
gebruikt worden.
Gewoon tijdens
de koffie bijvoorbeeld. Zet het
praatplatenboek
op schoot, wijs
om de beurt iets

aan op de plaat en vertel
er wat over. Of geef elkaar leuke zoekopdrachtjes: ik zie een
dier met twee poten, een
snavel en veren…
Peuters krijgen van dit
soort spelletjes vaak
geen genoeg!
Het activiteitenboek en
de praatplaten vormen
zo samen de basis van
VoorSprong.

Spelmaterialen
Bij VoorSprong horen naast het activiteitenboek en het praatplatenboek ook
spelmaterialen.
Bij elk thema is er gezocht naar spelmaterialen die passen bij het thema en
uitdagen tot spel. Zo zit er bijvoorbeeld bij het thema ‘gezond en ziek’ een dokterskoffer en een groeimeter. Bij het thema ‘eten en
drinken’ een theeserviesje, een eetservies en klei. Bij
het thema ‘op stap’ een conducteurs-set.
Allemaal materialen die uitdagen tot rollenspel en
waar je peuter zijn fantasie in kwijt kan.
Deze materialen zorgen samen met de prachtige spelactiviteiten van VoorSprong voor een rijke leeromgeving.
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Tips voor leuke peuterwebsites

redactie
Lienke van Dijk

Hieronder vindt u een aantal tips voor leuke en leerzame websites voor u en uw peuter:

Landelijk Onderwijs aan
Varende Kinderen
Schulpweg 37
3084 NG Rotterdam

Www.lilaland.nl

telefoon: 010-4130034
Mobiel: 06-10990215
e-mail:
lienke.vdijk@lovk.nl

Voor uw peuter:
Www.dribbel.com
Www.zappelin.nl
Www.ntr.nl
Www.peuterspelletjes.net
Www.nijntje.nl
Www.bumba.be
Www.jeugd.ntr.nl/zandkasteel
Www.musti.be

websites:

Www.schooltv.nl

www.lovk.nl

Www.samenslim.nl

www.zelflesgeven.nl

Www.kleinehandjes.be
Www.kleuterspel.be
Www.bobthebuilder.com
Www.frokkieenlola.nl
www.kinderpleinen.nl
www.kindertube.nl
www.wepboek.nl
Voor u:
Www.peuterplace.nl
www.mijnkindonline.nl
www.opvoeden.nl
www.lekkerinhetleven.nl
www.allesoverkinderen.nl
www.lerendoorspelen.com
www.ouders.nl
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