
Het takenbord in onze school. 
 
“Werken met het takenbord is geen doel op zich.  Het gaat om een organisatievorm die het de 
leerkracht mogelijk maakt om op een vlotte wijze aan zorgverbreding te doen.  Interventies 
met het oog op aanpakken van problemen van kleuters kunnen er goed door georganiseerd 
worden.” 
 
Materiaal: 
 

- Een houten takenbord op staander. 
- De symbooltjes van de kleuters. 
- De symbolen van de verschillende taakjes in 2 plastiek opbergdozen. 

 
Voorbereidend werk: 
 

- Rooster jezelf vrij om met het takenbord te werken.  Noteer op je dagplanning in het 
agenda “TB”. 

- Je kiest per kleuter een kaartje/een taakje.  Hierbij maak je gebruik van 1 van de 4 
“gouden regels”.  

o Je plant een interventie na een observatie.  Dit is voor kleuters die op het één of 
ander domein nog extra gestimuleerd dienen te worden.  Voor deze kleuters 
vul je het “interventieblad” in.   

o Je breidt het keuze-repertoire uit.  Dit is vooral bedoeld voor kleuters die 
meestal voor hetzelfde spel kiezen.  Je doet aan verrijking. 

o Je schakelt kleuterhulp in bij anderen.  Een kleuter die de opdracht kent, kan 
deze doorvertellen aan de anderen.  Zo worden de sociale vaardigheden 
geoefend. 

o Zonder rede, je probeert zo afwisselend mogelijk te werken. 
             Je noteert voor elke kleuter op het rooster met een kleurtje welke taak hij/zij in een 
             bepaalde periode kreeg toe gewezen.  
 
 
 
Procedure: 
 

- Verwoordt duidelijk de procedure aan de kleuters. 
o Hangt er voor iedereen een taakje?  Voor wie hangt er een taakje? 
o Die kleuters mogen dat eerst uitvoeren.  (nu of , vandaag of morgen, of  op 

vrijdag moet iedereen klaar zijn met zijn/haar taakje.) 
o Als er gezamenlijk gestart wordt, dus als het taakje nu uitgevoerd moet 

worden, kan je gebruik maken van een signaal.  Je werkt verder tot aan het 
belletje.  Dan kies je of je stopt of verder speelt. 

o Ben je klaar?  Dan laat je het eerst aan de juf zien en daarna draai je je kaartje 
op het takenbord om. 



Doelstellingen per leeftijdsgroep: 
 

- 2,5-jarigen:  het systeem leren kennen →  kaartjes associëren met de hoeken 
- 3-jarigen:  de procedure is belangrijk  

→  rooster jezelf vrij, doe geen aanbod waarbij je hulp nodig is. 
                                   →  opstarten in kleine groepjes, slecht 4 kleuters 

            krijgen een taakje. 
→ met belletje = eindsignaal.  Wil je stoppen?  Of werk je nog graag 
      verder? 
→ ben je klaar?  Controle vragen aan de juf en het kaartje omdraaien. 

- 4-jarigen:  werken aan de planning 
→ 1 taakje per 2 dagen.  Doe ik het vandaag of morgen? 

- 5-jarigen:  planning wordt uitgebreid 
→ naar 3 taakjes (1 zelfgekozen en 2 door de juf) 
→ binnen de week uitwerken, op vrijdag is alles klaar. 

 
 
 
Extra documenten: 
 

- Na het observeren en het invullen van het kindvolgsysteem, kan de juf de kleuters 
opsporen die extra zorg nodig hebben.  Hieruit worden interventies gepland.  Er 
kunnen interventies zijn die zelfstandig uitgevoerd worden of waarin begeleiding van 
de juf noodzakelijk is.  Begeleide interventies kunnen individueel of in kleine groepjes 
plaatsvinden.  Voor de interventies is een apart blad voorzien. 

- De takenbordplanning is een rooster met de namen van de kleuters en een overzicht 
van de verschillende kaartjes.  Hierop duidt de juf aan welke opdracht elk kind 
gekregen heeft.  We werken in verschillende kleuren die duiden op de week waarin 
gewerkt wordt. 

o Je noteert in een kleur de data vb. week van 18 tot 22 feb. 
o Je zet een kruisje in het vakje dat overeenstemt met de geplande activiteit.   
     Vb.  bij Tim Jansen zet je een kruisje onder puzzelen. 

 Het doel hiervan is dat je een overzicht hebt op de activiteiten die een bepaalde kleuter 
            op langer termijn heeft uitgevoerd.  Wie is er al veel aan bod gekomen?  Waar situeren 
            zich de zwakke plekken van de kleuter? 

- Er is een lijst met de gebruikte afkortingen en een overzicht van de verschillende 
symbooltjes. 

 
 


