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1. In een notendop…

Het boek is een praktische gids en een ideeënboek voor leerkrachten die werken met
kleuters en voor de zorgcoördinator of het zorgteam

Contractwerk is een werkvorm waarbij ieder kind een opdracht kan krijgen die het op
eigen tempo kan afwerken, aansluitend aan zijn eigen ontwikkelingsniveau. Een ideale
werkvorm om te differentiëren, om te werken op maat van het individuele kind. Hiervoor
heb je nodig:

 een brede waaier van activiteiten (spelen, experimenteren, handelen,
manipuleren, verwoorden,… liever dan werkblaadjes)

 aandacht voor het ontwikkelen van de zelfsturing
 stimuleren van een goede werkhouding
 observeren en opvolgen van het ontwikkelingsniveau

2. Te onthouden
Contractwerk moet je geleidelijk opbouwen; voor het kind, voor jezelf, voor het
schoolteam.

3. Praktische tips
- In het begin van het schooljaar bouw je elke hoek stap voor stap op zodat de kleuters
de naam, de regeltjes en afspraken en het pictogram leren kennen. Indeling van
bergboxen met pictogram helpen om materiaal correct te nemen, ook bij het opruimen.
- Het werken met het contractbord gaat stap voor stap/
- Op het materiaal kan een moeilijkheidsgraad aangeduid worden door kleuren of
kenteken (bv bij de puzzels)
- Leesfriezen, bouwplannen, … zorgen ervoor dat kleuters zelfstandig aan het werk
kunnen.
- Tips voor het contractbord zoals: transparante kaartjes met een lachend of droef
gezicht om over het opdrachtkaartje te hangen als zelfevaluatie.
- Leerlingen die moeilijk beginnen, moeten spelimpulsen krijgen (je vindt een hele lijst
met tips op p.37-38). Wie het contract helemaal afwerkt, wordt beloond.

4. Zeker lezen?
Het is een werk dat groeide uit de dagelijkse praktijk vol waardevolle tips en heel wat
achtergrondinformatie. Slechts 65 bladzijden makkelijk leesbare tekst, mooie foto’s en
leuke tekeningen. Er is ook een CD-ROM bij waarop al de afbeeldingen staan.
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