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In het speel-
leerprogramma Voor-
Sprong staat Knuffie 
centraal.  

Met Knuffie wordt er in 
elk thema een heel 
verhaal uitgespeeld. In 
het thema ‘ik’ is hij bij-
voorbeeld nog een ba-
by, die door de peuter 
intensief verzorgd 
wordt. Je peuter leert 
Knuffie hoe hij zich  
leren hoe het in de klas 
gaat, leren samenspe-

len en ook opruimen.  

Het is heel mooi om te 

zien dat Knuffie een 
positieve en leerrijke 
band krijgt in het le-
ven van je peuter. Zo 
zorgt Knuffie samen 
met de uitdagende 
spelmaterialen voor 
een mooie en leerza-
me VoorSprongtijd!  

Bij VoorSprong is een instructie dvd gemaakt.  

Hierop is te zien hoe de spelactiviteiten vormgegeven kunnen worden. Er 
staan filmpjes op met leerkrachten en peuters waarbij te zien is hoe de 
sleutelzinnen en kernwoorden verwerkt 
kunnen worden in het spel.  

En ook: Hoe maak je nu een ‘plan’ met 
een peuter? Hoe wissel je als begeleider 
van rol? Waarom zijn de kernwoorden 
zo belangrijk? 

In de filmpjes wordt op een heldere ma-
nier duidelijk hoe de belangrijkste on-
derdelen van VoorSprong werken. 

 

Knuffie 

Instructie dvd VoorSprong 

Nummer 2 
mei 2018 

Instap is een uit-
gave van de LOVK, 
school voor Lan-
delijk Onderwijs 
aan Varende Kin-
deren. 

Stichting LOVK heeft 
als doel het geven van 
onderwijs aan varen-
de kinderen op bijzon-
der-neutrale, protes-
tants-christelijke en 
rooms-katholieke 
grondslag. 

Missie LOVK 

De LOVK wil voor va-
rende kinderen het 
recht op onderwijs dat 
zij hebben zo goed 
mogelijk invullen. Dat 
houdt in: rekening 
houden met de 
specifieke situatie 
van varende kin-
deren en hun ou-
ders en met ou-
ders als educatie-
ve partners, zor-
gen voor pro-
bleemloze door-
stroming naar het 
regulier basison-
derwijs. 

Doel InStap 

InStap laat ouders 
kennis maken met de 
LOVK, de speelleer-
methode VoorSprong, 
en de website 
www.zelflesgeven.nl. 

InStap is bestemd  
voor ouders van va-
rende 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. 
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moet wassen, aankle-
den en zelf zijn tanden 
moet poetsen.            
Samen leren ze hoe   
alle lichaamsdelen    
heten.                         
In het thema ‘gezond 
en ziek’ gaat Knuffie     
naar het consulta-
tiebureau en later            
naar de dokter.            
Samen gaan ze                   
logeren en op reis                  
in het thema  ’op               
stap’ en zitten je               
peuter en Knuffie                  
in de trein en de              
bus. In het thema 
’feest’ wordt een groot 
feest gevierd omdat 
Knuffie jarig is en aan 
het einde van Voor-
Sprong gaan Knuffie en 
je peuter voor het eerst 
samen naar school. Ze        
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Op de website van de 
LOVK: 
www.zelflesgeven.nl 
staat veel extra infor-

matie bij Voor-
Sprong. 

Op de website is 
te vinden wat de 
visie van de 
LOVK is op peu-
ters. Daarnaast 
de handleiding 
met de achter-
gronden en uit-

leg over het gebruik 
van VoorSprong en 
overzichten met mate-
rialen die bij Voor-
Sprong horen.     Zo-
wel voor ouders als 
voor kinderen staan er 
diverse websites ver-
meld. Informatieve 
websites voor ouders 
over onderwijs en op-
voeding; educatieve 
websites voor peuters 
met leerzame spelle-
tjes en digitale pren-

tenboeken. Ook staan 
er bij alle thema’s 
overzichten met pren-
tenboekjes die bij de 
thema’s horen. Hier-
door zie je in een 
overzicht welke boek-
jes je extra in kunt 
zetten bij een thema.                         
De liedjes die bij elk 
thema gezongen wor-
den staan ook op de 
website, met een link 
naar een website waar 
je het liedje kunt af-
spelen.                         
Bij elk thema horen 
ook bewegingsactivi-
teiten. Deze staan per 
thema in een over-
zichtje. Er is gebruik 
gemaakt van alle-
daagse materialen die 
gewoon thuis aanwe-
zig zijn (zoals een 
boodschappentas, een 
bal gemaakt van sok-
ken, een wasmand 

enz).  Als extra infor-
matie wordt er bij elk 
thema een bijpassend 
stukje aangeboden 
met tips voor de ont-
wikkeling van de peu-
ter.                                     

Op deze manier biedt 
de website vele ex-
tra’s bij VoorSprong! 

 

 

Voorlezen is erg belangrijk voor peuters. Het interactief voorlezen betrekt je 
peuter nog meer bij het lezen omdat je echt samen het boek leest.                                       
10 gouden tips voor het interactief voorlezen: 

 Weet wat je leest (lees het boek eerst zelf) 

 Je eigen voorleesritueel (zoek een rustige plek en een gezellig moment) 

 Bekijk samen de kaft  (lees de titel voor en praat over de voorkant. Maak 
nieuwsgierig) 

 Laat je peuter vertellen (geef ruimte voor in-
breng van je peuter) 

 Speel in op reacties (neem reacties serieus en 
ga erop in) 

 Voorspel samen het verhaal (vraag op span-
nende momenten aan je peuter hoe het ver-
haal verder zou kunnen gaan) 

 Besteed aandacht aan moeilijke woorden (geef 
extra uitleg) 

 Maak het levendig (maak gebruik van mimiek, 
intonatie en bewegingen) 

 Praat na over het boek (stel open vragen waarbij je peuter niet kan antwoor-
den met ‘ja’ of ‘nee’) 

 Herhaling: lees het boek vaker voor (peuters vinden herkenning heerlijk. Elke 
keer leren ze weer iets nieuws uit het verhaal) 

Website www.zelflesgeven.nl 

Interactief voorlezen 
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Bij elk thema van Voor-
Sprong hoort een woor-
denwijzer.                   

Dit is een overzicht 
waarop alle kernwoor-
den van een thema 
staan vermeld.                        
Aan het einde van elk 
thema ga je kijken naar 
de opbrengsten van het 
thema. Dit doe je door 
de woordenwijzer in te 
vullen.                                         
Je peuter heeft dan vier 
weken rondom het the-
ma gewerkt en is vaak 
bezig geweest met de 
kernwoorden.                      

In de vijfde week laat je 
vrij spelen met de mate-
rialen die bij het thema 
horen. Je noteert op de 
woordenwijzer welke 
woorden je spontaan in 
het spel hoort noemen.  

Als na een paar keer 
spelen een aantal woor-
den nog niet spontaan 
genoemd zijn, ga je de-
ze woorden uitlokken in 
het spel. Dit doe je door 
mee te spelen met je 
kind en al spelend die 
woorden uit te lokken bij 
je peuter.                               
Zijn er dan nog woorden 
die niet zijn genoemd? 
Pak er dan de praatplaat 
bij die bij het thema 
hoort en stel vragen om 
het kind het woord te 
laten zeggen.                          

Beheerst je peuter het 
woord nog niet? Geen 
enkel probleem. Woor-
den komen vaak in een 
ander thema  weer terug 
en worden ook in het 

dagelijks taalgebruik nog 
vaak herhaald.                        

Een peuter leert ook in 
sprongen. Wat hij van-
daag nog niet weet, 
weet hij een maandje 
later opeens prima! 

In elk thema van Voor-
Sprong wordt een plan 
gemaakt.  

Het maken van een plan 
helpt peuters aan te ge-
ven wat ze zelf weten en 
willen. Het helpt ze ook 
om gedachten te ver-
woorden en betekenis te 
hechten aan geschreven 
woorden. Dit is belang-
rijk voor het latere leren 
lezen en schrijven.  

De peuters leren terug 

Woordenwijzer 

Het maken van een plan 
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te kijken naar de vorige 
activiteit en vooruit te 
kijken naar de volgende 
activiteit.  

Ze zien dat de ideeën 
die ze hebben opge-
schreven weer ’gelezen’ 
kunnen worden en stap 
voor stap uitgevoerd 
kunnen worden.  

Het regelmatig maken 
van een plan helpt peu-
ters om oplossingsge-
richt te denken. Dit is in 
het hedendaagse onder-
wijs van groot belang.  

Het maken van een plan 
gebeurt in VoorSprong 
door samen met de peu-
ter na te denken over de 
ideeën die hij heeft en 
deze samen op papier te 
zetten. Er worden door 
de peuter eenvoudige 
tekeningetjes gemaakt, 
waarbij door de volwas-
sene woorden geschre-

ven worden.  

Het maken van een plan 
gebeurt helemaal binnen 
de betekenisvolle con-
text van het spel. 

 

Op deze manier wordt er 
spelenderwijs een goede 
basis gelegd voor het 
onderwijs in groep 1. 
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InStap 
Informatiebulletin 
redactie 
Lienke van Dijk 
 
Landelijk Onderwijs aan 
Varende Kinderen 
Papeterspad 5 
3311 WT Dordrecht 
 
telefoon: 06-10990215 
e-mail:  

lienke.vdijk@lovk.nl 

websites: 

www.lovk.nl 

www.zelflesgeven.nl 

Hieronder een aantal tips voor leuke en leerzame websites voor 
ouders en peuters:  
 
Voor peuters:  
Www.lilaland.nl 

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 

Www.schooltv.nl 

Www.samenslim.nl 

Www.kleinehandjes.be 

Www.kleuterspel.be 

Www.bobthebuilder.com 

Www.frokkieenlola.nl 

www.kinderpleinen.nl 

www.kindertube.nl 

www.wepboek.nl 

  
Voor ouders:  
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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Tips voor websites 

http://Www.lilaland.nl
http://Www.dribbel.com
http://Www.zappelin.nl
http://Www.ntr.nl
http://Www.peuterspelletjes.net
http://Www.nijntje.nl
http://Www.bumba.be
http://Www.jeugd.ntr.nl/zandkasteel
http://Www.musti.be
http://Www.schooltv.nl
http://Www.samenslim.nl
http://Www.kleinehandjes.be
http://Www.kleuterspel.be
http://Www.bobthebuilder.com
http://Www.frokkieenlola.nl
http://www.kinderpleinen.nl
http://www.kindertube.nl
http://www.wepboek.nl
http://Www.peuterplace.nl
http://www.mijnkindonline.nl
http://www.opvoeden.nl
http://www.lekkerinhetleven.nl
http://www.allesoverkinderen.nl
http://www.lerendoorspelen.com
http://www.ouders.nl

