
    

In de kijker

Een kleuterklas ... een hoekenklas!
Een kleuterklas ... een klas met speelwerkplekken!

Of	wij	het	nu	hebben	over	hoeken	of	speelwerkplekken,	elke	leid(st)er	weet	wat	hier-
mee	wordt	bedoeld.	Hoewel	het	woord	‘speelwerkplek’	heel	goed	duidt	wat	er	wordt	
bedoeld,	houden	wij	het	bij	de	‘klassieke	hoeken’	omdat	deze	term	in	de	literatuur	en	
in	de	praktijk	van	de	kleuterschool	zijn	plaats	heeft	verworven.
Je	kunt	aan	de	hand	van	enkele	vragen	zicht	krijgen	op	een	efficiënte	klasinrichting.

1•  Welke hoeken richt ik het best in?

Dit	zal	afhangen	van	verschillende	factoren:
-	 Over	welke	kleuterklas	gaat	het?
-	 Welke	noden	en	interesses	hebben	deze	kleuters?
-	 Hoe	groot	is	de	ruimte	waarover	ik	beschik?
	 ...
Toch	zijn	er	enkele	vaste	hoeken	die	best	in	elke	kleuterklas,	aangepast	aan	het	niveau,	
worden	ingericht:

• De kring
-	 	In	een	kring	is	er	voor	elke	kleuter	een	zitje	opgesteld,	waarbij	de	rug	wordt	ge-

steund.
-	 	De	kring	wordt	gebruikt	voor	het	onthaal,	het	vooruitblikken,	het	maken	van		

keuzes,	een	verhaal,	versjes	en	liedjes,	het	geven	van	opdrachten,	het	evalueren,		
het	achteruitblikken	...

• Het huisje
-	 	Hier	bevinden	zich	poppen,	verkleedmateriaal,	een	grote	spiegel,	tafel	en	stoelen,	

allerhande	keukenattributen	...
-	 	De	nadruk	ligt	op	het	dynamisch-affectieve	want	het	rollenspel	staat	hier	op	de	

voorgrond:	de	‘volwassene’	spelen	om	de	wereld	van	de	volwassenen	te	vatten.
• zand- en/of waterhoek
-	 	Zand	en	water	bevinden	zich	in	een	passende	‘tafel’.	Na	enige	tijd	kunnen	enkele	

bijpassende	materialen	worden	bijgehaald	die	het	spel	kunnen	optrekken.
-	 	De	hoek	heeft	in	de	eerste	plaats	een	socialiserende	functie:	zo	in	je	spel	opgaan	

dat	je	de	aanwezigheid	van	de	ander	naast	je	vergeet	en	aanvaardt.	Daarnaast	zijn	
er	ook	kansen	tot	experimenteren	en	later	ook	om	gericht	om	te	gaan	met	inhou-
den	met	wegen	en	met	meten.

• De stille hoek
-	 	Deze	hoek	is	gevuld	met	eenvoudige	puzzels	en	kijkboekjes	tot	moeilijke	ontdek-

dozen	en	doeboekjes	...
-	 	Hier	komt	het	cognitief	aspect	vooral	aan	zijn	trekken.	Het	aanbod	in	deze	hoek	kan	

o.a.	een	rol	spelen	in	de	ontwikkeling	van	de	lees-,	reken-	en	schrijfvoorwaarden.
• De bouwhoek
-	 	Hier	vind	je	grote	blokken	en	kleine	(hoe	kleiner	de	hand,	hoe	groter	het	blok).		

Gebruik	liefst	houten	blokken,	maar	ook	planken,	latten,	stokken,	stenen	en	andere	
bouwmaterialen.	Dit	alles	kan	gecombineerd	worden	met	ander	speelgoed:	treinen,	
auto’s	en	allerlei	wereldmateriaal.

-	 	Het	accent	ligt	hier	op	ruimtelijke	ervaringen	in	een	driedimensionale	context	die	
hand	in	hand	gaan	met	de	uitbreiding	van	de	lichaamsruimte.	Ook	de	kennis	van	
de	materialen	en	hun	mogelijkheden	wordt	hier	aangescherpt.
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• De knutsel- en schilderhoek
-	 	In	deze	hoek	staan	een	werktafel	en	allerlei	materialen	opgesteld,	aangepast	aan	

het	niveau	van	de	kleuters,	die	uitnodigen	om	technisch	en/of	creatief	bezig	te	
zijn.	Werkschorten	beschermen	de	kledij	en	helpen	zo	de	kleuter	zijn	gang	te	gaan.

-	 	Naast	het	verwerven	van	technische	vaardigheden	ligt	de	nadruk	hier	op	de		
creatieve,	vrije	expressie.

	 	Daarnaast	zijn	er	een	aantal	hoeken	die,	afhankelijk	van	het	kleuterniveau,	al	dan	
niet	worden	ingericht.	We	overlopen	er	enkele:

• De winkel
	 	Richt	bij	peuters	en	‘eerstekleuterklassers'	best	geen	winkel	in	omdat	die	daar	nog	

niet	echt	functioneert.	Het	blijft	veelal	bij	legen	en	vullen.	We	kunnen	deze	ruimte	
best	voor	andere	hoeken	gebruiken.	De	winkel	vinden	we	wel	in	de	tweede	en	
derde	kleuterklas.

• De poppenkast
	 	De	jongste	kleuters	willen	hun	leid(st)er	zien:	ze	komen	zoeken	achter	de	kast.		

Bij	peuters	en	eerstekleuterklassers	speel	je	wel	allerlei	vormen	van	poppenspel	
maar	gebruik	je	dus	best	geen	poppenkast.

• De bewegingshoek
	 	Als	het	kan,	richt	je	in	alle	kleuterklassen	een	bewegingshoek	in,	zeker	bij	de	peu-

ters	en	de	eersteklassers.	Een	duplex	kan	in	de	tweede	en	derde	kleuterklas	meer	
ruimte	geven	en	ook	allerlei	ervaringen	op	het	motorische	vlak	bieden.

• De rusthoek
	 	Deze	hoek	is	een	‘must’	bij	peuters	maar	ook	‘gewenst’	in	de	eerste	kleuterklas.	

Deze	hoek	is	heel	belangrijk	voor	de	kleuters	die	een	hele	dag	op	school	blijven.	
• De timmerhoek
	 	Deze	richt	je	best	niet	in	bij	peuters.	Het	echte	timmeren	(geen	‘hamertje	tik’)	moet	

er	zeker	zijn	vanaf	de	tweede	kleuterklas.	Met	aangepast	materiaal	(boetseerklei,	
isomo	...)	kan	het	ook	in	de	eerste	kleuterklas.

Naast	deze	klassiekers	zijn	er	nog	heel	wat	mogelijkheden	voor	het	inrichten	van	hoe-
ken	die	tijdelijk	of	bestendig	worden	ingericht:	meet-	en	weeghoek,	themahoek,	snoe-
zelhoek,	muziekhoek,	luisterhoek	...

2•  Hoe breng ik evenwicht in de soorten hoeken?

Vanuit	verschillende	facetten	kun	je	naar	evenwicht	zoeken.	
We	illustreren	twee	mogelijke	invalshoeken:
-  Rekening houdend met de ontwikkelingsaspecten: 
	 	In	ons	voorstel	van	de	vaste	hoeken	komen	expliciet	de	volgende	ontwikkelingsas-

pecten	aan	bod:
*	 de	emotionele	ontwikkeling;
*	 de	sociale	ontwikkeling;
*	 de	muzische	ontwikkeling;
*	 de	zintuiglijke	ontwikkeling;
*	 de	denkontwikkeling;
*	 de	taalontwikkeling.
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	Het	werken	in	hoeken	is	daarenboven	de	werkvorm	voor	de	ontwikkeling	van	de	zelf-
sturing.	De	verschillende	aspecten	van	de	zelfsturing	zitten	sowieso	in	hoekenwerking	
vervat:	zelfredzaamheid,	keuzes	maken,	plannen	maken,	iets	te	weten	komen,	een	taak	
afwerken,	problemen	oplossen,	geconcentreerd	bezig	zijn	...
-  Rekening houdend met de verschillende ervaringssituaties:  

We	willen	opnieuw	verwijzen	naar	ons	voorstel	van	de	vaste	hoeken	waarin	de	vier	
ervaringssituaties	expliciet	aan	bod	komen:

*	 het	zelfstandig	spelen;
*	 het	explorerend	beleven;
*	 het	ontwikkelingsondersteunend	leren;
*	 het	ontmoeten.
Het	spreekt	voor	zich	dat	er	naast	de	expliciete	aandacht	voor	ontwikkelingsaspecten	
en	ervaringssituaties	ook	impliciet	heel	wat	meer	steekt	in	een	goede	hoekenwerking.

3• Waar situeer ik de hoeken in mijn klas?

In	de	praktijk	doen	we	dit	best	samen	met	de	kleuters,	maar	als	volwassen	begeleider	
hou	je	toch	best	rekening	met	enkele	praktische gegevens:

-	 	Zo	komt	de	kring	best	ergens	centraal,	zodat	die	gemakkelijk	bereikbaar	is	vanuit	
de	verschillende	hoeken.	Een	nieuwe	opdracht,	een	aanvulling,	een	evaluatie	...	:

	 	de	kleuters	kunnen	er	zo	weer	bij.	Centraal	is	daarom	niet	letterlijk	in	het	midden.	
Veel	leid(st)ers	opteren	voor	een	kring	tegen	een	muur	voor	hun	kalenders,	borden	...	
Een	verplaatsbaar	bord	kan	hier	een	oplossing	bieden.	

-	 	De	stille	hoek	plaats	je	best	een	eind	weg	van	de	luidruchtige	hoeken.	Een	symbool	
kan	de	kleuters	helpen	de	stilte	te	respecteren.

-	 De	knutsel-	en	creahoek	komt	logischerwijs	dicht	bij	de	wasbak.
-	 	Indien	er	geen	watertafel	is,	staat	de	zandbak	ook	best	in	de	omgeving	van	de	

wasbak.	Zo	kunnen	de	kleuters	water	halen	om	het	zand	nat	te	maken.
-	 	Hoeken	moeten	zo	geschikt	zijn	dat	kleuters	elkaar	niet	hinderen	tijdens	het	spel.	
	 Bv.	De	weg	naar	de	winkel	vanuit	het	huisje	mag	niet	door	de	bouwhoek	lopen.

Na	een	zekere	tijd	kun	je	samen	met	de	kleuters	een	of	een	paar	hoeken verplaatsen.	
Bv.	Omdat	de	praktijk	uitwijst	dat	de	eerste	opstelling	niet	zo	goed	was,	maar	ook	om	
een	nieuw	oriënteringsproces	op	gang	te	brengen.	Als	leid(st)er	herschik	je	de	klas	niet	
omdat	jij	er	op	uitgekeken	bent.	De	kleuters	moeten	er	zich	goed	voelen	en	door	een	
kleine	herschikking	ontstaan	er	andere	ruimtelijke	ervaringen.

Vanuit	deze	context	kun	je	hoeken dubbel organiseren.	Als	een	hoek	zo’n	succes	heeft	
dat	er	bijna	dagelijks	kleuters	in	hun	keuze	worden	afgeremd,	dan	organiseer	je	tijde-
lijk	zo’n	tweede	hoek,	bv.	de	bouwhoek,	de	poppenhoek	...

Het	omgekeerde,	nl.	het	verdwijnen	van	een	hoek,	kan	ook	voorkomen,	omdat	die	
hoek	niet,	weinig	of	met	tegenzin	wordt	gekozen.	
Bespreek	met	je	kleuters	waarom	zij	niet	voor	die	hoek	kiezen.	Kun	je	het	niet	oplos-
sen	met	materiaal	dat	uitdagender	is,	laat	de	hoek	dan	tijdelijk	of	zelfs	helemaal	ver-
dwijnen.	
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4• Hoe baken ik best de hoeken af?

Het	afbakenen	van	de	hoeken	is	belangrijk	om	de	eigenheid	ervan	aan	te	duiden.	An-
derzijds	is	het	ook	goed,	omdat	de	kleuters	zelfstandig in een kleine groep	aan	het	
werk	kunnen.	De	afbakening	maakt	hen	los	van	het	‘klasgevoel’.

-	 	Opteer	zoveel	mogelijk	voor	doorzichtige en/of lage afscheidingen.	Je	moet	de	klas	
nog	kunnen	overzien.	Gebruik	daarom	stroken	stof,	repen	papier,	een	doorzichtig	
gordijn,	lage	rekken,	lage	open	kasten,	een	wastonnenberg,	aan	draden	geregen	
rollen,	geknoopte	koorden	...

-	 	Zorg	ervoor	dat	die	afscheidingen	makkelijk verplaatsbaar	zijn	voor	het	eventueel	
vergroten	of	verkleinen	van	de	hoeken.

-	 	Het	is	goed	meegenomen	als	er	met	die	afscheidingen	ook	ontwikkelingsaspecten	
worden	geviseerd:

*	 	Bv.	Bij	de	aan	draden	geregen	rollen	kun	je	de	ontwikkeling	van	het	constantiebe-
grip	viseren.	Je	maakt	eerst	een	draad	met	kleine	klosjes	en	na	elke	vijfde	klos	leg	
je	een	knoop.	Op	de	volgende	draad	steek	je	halve	wc-rollen.		
Leg	ook	telkens	een	knoop	na	de	vijfde	rol.	De	volgende	draad	krijgt	dan	volledige	
wc-rollen,	dan	komen	de	keukenrollen	...	Dagelijks	zien	de	kleuters	dat	vijf	een	
kwestie	is	van	hoeveelheid	en	niet	van	grootte.	Laat	de	kleuters	deze	‘afscheiding’	
in	een	creatief	kleedje	steken.	Het	oog	wil	ook	wat.

*	 	Bij	de	geknoopte	koorden	kun	je	de	getallenrij	verwerken.	Eén	knoop	in	het	eerste	
koord,	twee	knopen	in	het	volgende	koord	...	Doe	die	knopen	goed	uitkomen	en	
laat	de	kleuters	een	versiering	bedenken.	

*	 Zie	ook	de	tips	bij	activiteit	1.

Bij	de	hoekenwerking	moet	de	leid(st)er	zich	een	specifieke	attitude	eigen	maken.	We	
noemen	dat	de	‘helikoptermentaliteit':	het	geheel	overzien	maar	ook	aandacht	hebben	
voor	de	individuele	kleuter.	Dit	heeft	natuurlijk	veel	te	maken	met	de	alerte	houding	
en	de	observatiedrang	van	de	leid(st)er	maar	ook	met	de	organisatie	van	de	kleuterklas.

5•  Welke afspraken maak ik met de kleuters 
en hoe stop ik die in eenvoudige symbolen?

Afspraken	kunnen	te	maken	hebben	met	verschillende	aspecten:
-	 het	aantal	kleuters	in	de	hoek;
-	 bepaalde	beperkingen	die	in	een	hoek	worden	opgelegd;
-	 bepaalde	gedragsregels	die	er	gelden;
-	 waar	en	hoe	het	materiaal	wordt	opgeborgen.

Overdrijf	hier	echter	niet.	Maak	het	aantal	toegelaten	kleuters	kenbaar	met	een	sym-
bool	en	maak	dan	per	hoek	nog	hoogstens	een	en,	indien	nodig,	twee	afspraken.

Maak,	naast	de	voorstellen	van	de	kleuters,	hen	ook	duidelijk	waarom	jij	een	bepaalde	
hoeveelheid	afspraken	of	een	bepaalde	afspraak	wil.	Hou	daarbij	rekening	met	de	
ruimte,	de	soort	activiteit	die	er	plaatsheeft	en	de	sociale	ontwikkeling	van	de	kleuters.	
Hou	de	groepen	zo	klein	mogelijk	om	de	sociale	interactie	beter	te	laten	verlopen.		
Vermijd	aantallen	boven	de	vier.

  
i n  d e  k i j k e r

BC 1   Een kleuterklas … een hoekenklas



33

Voor	de	andere	afspraken	hou	je	de	pictogrammen	zo	eenvoudig	mogelijk:
-	 handen	wassen	na	het	schilderen;
-	 niet	scheuren;
-	 hier	mag	je	wel	scheuren;
-	 geen	zand	naast	de	zandtafel;
-	 het	keukengerei	op	de	aangegeven	plaats;
-	 het	woord	vragen;
-	 luisteren	naar	de	anderen;
-	 poppen	terug	aangekleed	op	de	zitjes,	in	de	bedjes	...;
-	 stilletjes	praten;
-	 hier	wacht	een	opdracht;
	 ...

6•  Hoe de hoeken inschakelen als middel om 
te differentiëren, om te volgen en te ‘zorgen’?

Het	organiseren	van	hoeken	houdt	sowieso	een	differentiatie naar interesse	in.	Kleu-
ters	kunnen	kiezen	voor	een	hoek	en	kiezen	voor	wat	ze	graag	doen	en	voor	wat	hen	
interesseert.	Het	is	echter	niet	zo	eenvoudig	om	een	zekere	vorm	van	niveaudifferenti-
atie	in	te	schakelen.	Daarom	enkele	voorbeelden:
-	 	Het	aanbieden	van	puzzels	op	verschillende	niveaus	en	de	gradatie	in	het	werken	

met	een	bepaalde	puzzel	geven	kansen	tot	differentiatie	en	bieden	achteraf	de	mo-
gelijkheid	om	de	‘zorg’	aan	te	passen.

-	 	Schema’s	in	gradatie,	aangeboden	om	bouwsels	te	maken	in	de	bouwhoek,	kunnen	
helpen	om	te	differentiëren	en	de	ruimtelijke	ontwikkeling	te	volgen.	

-	 	Zorg	voor	een	aanbod	van	werkbladen	in	de	stille	hoek	waarbij	de	kleuter	aan	de	
kleur	van	de	werkbladen,	aan	een	aangebracht	symbool	of	aan	het	rekje	waarin	de	
werkbladen	liggen,	weet	voor	welk	niveau	hij	kiest.

-	 	Een	aanbod	van	verschillende	technieken	bij	crea	helpt	de	kleuter	op	zijn	niveau	
een	eigen	proces	te	doorlopen	en	een	eigen	resultaat	te	poneren.

-	 	Meet-	en	weegstanden	waarbij	soms	homogene	niveaugroepen	worden	geviseerd	
met	specifieke	meet-	en	weegopdrachten.

Leid(st)ers	die	contractwerk	in	
hun	kleuterklas	hebben	geïn-
troduceerd,	kunnen	de	hoe-
ken	zinnig	gebruiken	om	een	
of	ander	mag-	of	moettaakje	
vulling	te	geven.	Belangrijk	is	
echter	dat	de	associatie	van	
hoeken-	en	contractwerk	vele	
mogelijkheden	tot	differenti-
atie	biedt.	Iedere	kleuter	vindt	
in	zijn	contractje	de	opgave	
voor	een	bepaalde	hoek.	Om	
deze	manier	van	werken	te	in-
troduceren,	maak	je	in	het	be-
gin	van	de	opdracht	in	een	of	
andere	hoek	een	mag-taakje.

In de kijker
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7•  Hoe groeien we door de kleuterschool heen 
naar een echt keuzebord?

Bij	het	werken	in	de	hoeken	moeten	wij	er	alert	op	zijn	dat	de	kleuters	geregeld echt 
mogen kiezen.	Afhankelijk	van	onze	doelen	kan	die	keuze	heel	vrij	zijn,	maar	ook	soms	
gericht	en	al	eens	echt	door	jou	gestuurd.
Maar	als	we	het	hebben	over	‘kiezen’	moeten	er	kansen	zijn	om	te	kiezen.	Zo	is	het	
zinnig	om	met	jonge	kleuters,	vooraleer	hen	te	laten	kiezen,	rond	te	gaan	in	de	klas	en	
hen	nog	eens	te	laten	zien	wat	de	hoeken	te	bieden	hebben.
Deze	manier	van	werken	heeft	ook	bij	oudere	kleuters	zin	als	je	nieuw	materiaal	of	een	
specifieke	opdracht	in	een	of	andere	hoek	aanbiedt.

Komen	we	na	de	rondgang	met	de jongsten	in	de	kring,	dan	tonen	we	aan	de	hand	
van	de	hoeksymbolen,	die	we	bv.	na	elkaar	in	een	lat	met	een	gleuf	schuiven,	welke	
hoeken	er	open	zijn.	Zij	kiezen	hun	hoek	en	nemen	iets	concreets	om	te	tonen	in	wel-
ke	hoek	zij	werken:	een	armbandje,	een	halsketting	...	Lopen	zij	rond	in	de	klas,	dan	
heb	je	zicht	op	wie	ter	plaatse	kan	blijven	en	wie	nog	wil	vlinderen.		
Je	moet	zelf	weten	hoe	je	daarmee	omgaat.

Bij	de	keuzes	kun	je	in	de	tweede kleuterklas	het	concrete	vervangen	door	het	eigen	
symbool	in	de	gekozen	hoek	op	een	daarvoor	voorziene	plaats	of	het	aankruisen	naast	
het	eigen	symbool	op	een	keuzebord	dat	in	elke	hoek	hangt.		
Zo	krijg	je	per	hoek	een	overzicht	van	de	keuzes	die	de	kleuters	maken.		
Indien	je	het	nodig	vindt,	kun	je	die	keuzes	achteraf	bijsturen.

In	de	derde kleuterklas	maken	we	de	afstand	letterlijk	en	figuurlijk	groter	en	kunnen	
we	komen	tot	een	tabel	met	dubbele	ingang	(boven	aan	de	hoeken,	in	de	linkerkolom	
de	kleuterkentekens).	Het	keuzebord	staat	of	hangt	ergens	vooraan	(bv.	in	de	kring)	en	
de	kleuter	duidt	daarop	zijn	keuze	aan	vooraleer	naar	de	hoek	van	zijn	keuze	te	gaan.	
In	het	begin	doen	ze	dat	klassikaal	samen	met	jou,	daarna	kan	dit	gebeuren	in	groep-
jes,	terwijl	jij	toeziet	en	ten	slotte	kan	de	individuele	kleuter	het	alleen.	Deze	gradatie	
kan	parallel	lopen	met	de	drie	trimesters	van	de	derde	kleuterklas.	Geef	hun	echter	de	
tijd	om	die	vaardigheden	te	verwerven.

Noot:	werken	met	een	
tabel	met	dubbele	ingang	
is	geen	‘must’	in	de	derde	
kleuterklas	dus	geen	pa-
niek	als	een	paar	kleuters	
telkens	weer	jouw	hulp	of	
die	van	een	andere	kleu-
ter	nodig	hebben.	

In de kijker34 BC 1   Een kleuterklas … een hoekenklas
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