
Spelen, leren en werken in clusters. 
 
In onze huidige gebouwen hangen de bordjes Cluster 1-2, Cluster 3-4, Cluster 5-6 en Cluster 7-8. Ook 
in de schoolgidskatern staat onderstaand informatiestukje al enige jaren opgenomen. 
 
Nu we bijna naar het nieuwe IKC-gebouw gaan hebben enkele ouders laten weten nieuwsgierig te 
zijn over het werken in clusters en dan vooral ook hoe dat tot uiting komt in het nieuwe gebouw.  Ik 
heb met hen afgesproken een beschrijving voor alle ouders op te stellen en hiermee doe ik een 
poging om het spelen, leren en werken in clusters uit te leggen. 
 
Stukje uit de schoolgids katern. 
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid  
Er wordt veel tijd besteed aan samenwerking en overleg om te bereiken dat leerkrachten hun 
onderwijs goed op het kind afstemmen en een doorgaande lijn realiseren. Door de dagelijkse 
samenwerking van leerkrachten en onderwijsassistenten binnen de clusters kunnen we tijd, kennis, 
ervaring en aandacht effectiever inzetten voor de leerbehoeften van de kinderen. Hierdoor kunnen we 
meer differentiëren op leerniveau en interesse van de kinderen. 
De clusters worden gevormd door groepen 1/2, groepen 3/4, groepen 5/6 en groepen 7/8. 
 

Wat betekent dat voor de kinderen?  
Eigen juf of meester. 
Iedere groep kinderen van groep 1 t/m 8 heeft een eigen groepsleerkracht en bij parttimers zijn er 
twee leerkrachten, die de kinderen in hun ontwikkeling volgt(-en) en ook de aanspreekpersoon(-en) 
is of zijn voor u als ouder. 
 
Dagplanning. 
De groepen werken met een dagplanning, die zichtbaar is op een wandbord en vaak staan directe 
aanwijzingen ook nog op een digibord klaar. Als de kinderen binnenkomen bergen zij eerst hun 
persoonlijke spullen, zoals jas, tas en eten en drinken op, gaan hun handen wassen en kijken daarna 
op de borden. Zij zien dan de antwoorden op de vragen: Wat moet ik doen? Wat heb ik nodig? En 
waar moet ik dat doen? 
 
Tijdens de dag hebben de kinderen te maken met: 
Klassikale momenten.  
Dat betekent dat alle kinderen van de groep bij elkaar zijn bij hun leerkracht. Zij hebben dan met z’n 
allen een groepsactiviteit, zoals muziek, gesprekken, gym, wereldverkenning. Gedurende de lesdag 
geeft de leerkracht regelmatig aan de hele groep klassikaal introducties voor een nieuwe les met 
vervolgens een instructie en inoefening. Dat kan iets zijn dat heel stil is of juist veel lawaai geeft en 
dat doen ze in een lokaal dat afgesloten kan. 
 
Speel- en werkmomenten. 
De kinderen zijn veel momenten bezig met het uitwerken van een opdracht of met hun leerdoelen. 
Dat doen zij alleen, in tweetallen of kleine groepjes. Een teamlid loopt rond en gaat na of de kinderen 
goed verder kunnengaan met dit spelen of werken. 
Dit doen de kinderen op een plek die met de leerkracht en elkaar is afgesproken en sommige 
kinderen kunnen ook zelfstandig al goed bepalen welke plek hiervoor geschikt is. Kinderen leren 



gedurende de basisschooltijd zich steeds meer zelfstandiger te gedragen en de juiste keuzes te 
maken. Lukt dat niet dan ondersteunt de leerkracht hierbij. 
 
Extra begeleiding. 
De kinderen leren vanaf groep 1 dat de juf of de meester soms met een groepje kinderen ongestoord 
extra uitleg of begeleiding geeft z.g. uitgestelde aandacht. Dat kan zijn omdat een kind ziek is 
geweest, een meer ingewikkelde opdracht op een hoger niveau krijgt of er is juist herhaling nodig. Bij 
de jongere kinderen gebruiken wij het rode bordje, dat heeft u vast wel eens gehoord van uw kind. 
Bij groen is de leerkracht weer bereikbaar voor vragen. 
 
Naast de aanwezigheid van de groepsleerkrachten zijn er vaak ook leerkrachtondersteuners 
werkzaam met de kinderen. De teamleden spreken vooraf met elkaar door wie kleine groepjes 
kinderen extra uitleg, extra toezicht of begeleiding bij het spelen/ werken gaat geven.  
Op deze manier kunnen alle kinderen op hun niveau en hun tempo kennis en vaardigheden 
verwerven. 
 
Specialist, talent en taakverdeling. 
Door de nauwe samenwerking van de teamleden kan het ook zijn dat een groep kinderen muziekles, 
een verkeersles of een les op een ander vakgebied van een andere leerkracht uit de cluster krijgt, 
omdat deze leerkracht daar meer bekwaam in is en/of dat het een effectievere taakverdeling is. Zo 
gaan we effectief om met voorbereidingstijd en talenten. 
De eigen groepsleerkracht houdt de regie over het lesaanbod en het overzicht over de kinderen van 
de groep met hun resultaten en ontwikkeling. 
 

Hoe is dat in het nieuwe IKC-gebouw zichtbaar? 
In de huidige oude gebouwen heeft iedere groep een lokaal, de gang en vaak ook nog andere 
ruimten (extra lokalen of kamertjes) tot de beschikking.  
In de bijlage ziet u twee schematische plattegronden van ons nieuw IKC-gebouw.  
O. is de schets van de begane grond en bij  
1. ziet u de tekening van de eerste verdieping.  
 
Op de begane grond zijn er drie ingangen. 
Eén hoofdingang dicht bij de cluster van groep 1-2, een ingang vanaf de fietsenrekken langs de 
slootzijde afgeschermd met een hek bij Peuterspelen en een ingang vanaf de speelplaats. 
 
Op de begane grond bevinden zich Peuterspelen, het Kinderdagverblijf, de Clusters 1-2 en 3-4 en het 
grote speellokaal. Op de eerste verdieping dan Cluster 5-6, 7-8 en de BSO met de hoeken voor onder 
andere techniek, die tijdens lestijd ook gebruikt zullen worden. 
 
Eigen kluisje en la. 
Ieder kind heeft in het nieuwe gebouw een eigen kluisje (zonder slot) voor persoonlijke spullen als de 
jas, tas enz. Ieder kind van groep 3 t/m 8 heeft in het nieuwe gebouw een eigen la in een kast voor de 
leermaterialen, zoals een eigen etui en een reken-denkschrift enz. 
 
Indeling van de speelleerruimte. 
Wij bevinden ons niet alleen met z’n allen in één gebouw, maar iedere cluster beschikt over een heel 
leerplein.  



Een cluster heeft een groot instructielokaal dat afgesloten kan worden voor stille of juist luidruchtige 
activiteiten. De groepen van de cluster stemmen met elkaar af welke groep op welke momenten dat 
gebruikt en zullen dat afwisselen met elkaar afhankelijk van de lessen die aangeboden worden. 
Elke cluster heeft daarnaast nog een extra samenkomstruimte met een digibord en ruimten voor 
spelen en werken op diverse speel- werkplekken.  
 
In kader van de gezondheid willen wij afwisseling van zithouding, beweging en staan stimuleren 
gedurende de dag. Dat komt ten goede aan een gezond lichaam, het levert energie en het bevordert 
de concentratie.  
Werken aan divers meubilair, denk aan stoelen, bankjes, krukken, groepstafels, individuele stilte 
plekjes met geluiddempende afscheiding en mogelijkheden voor spelen en werken op de vloeren op 
een mat draagt hieraan bij.  
De vorm en de inrichting van het nieuwe IKC-gebouw biedt meer en betere mogelijkheden voor een 
nauwe samenwerking tussen de teamleden om de kinderen goed te kunnen begeleiden en de 
inrichting zal ook beter aangepast zijn aan de diverse werkvormen en een gezonde afwisseling 
kunnen bieden voor leer- en werkplek.  
 
Hieronder ziet u voorbeelden van vergelijkbare situaties. 

   
 
Er is nog veel meer te vertellen over de indeling van het gebouw, maar deze beschrijving geeft vooral 
een toelichting op het spelen, leren en werken in clusters. 
 
Wij verheugen ons erg op om het nieuwe gebouw met de nieuwe inrichting te kunnen gaan 
gebruiken. Stap voor stap informeren wij de kinderen en bespreken wij de nieuwe situatie met hen. 
We zullen proberen voor de verhuizing te realiseren dat we met de kinderen een bezoek aan het 
gebouw mogen brengen. 
 
Natuurlijk hopen wij u na de verhuizing te kunnen ontvangen en rond te leiden. 
Vriendelijke groeten, mede namens mijn collega’s, 
Lydia Sommeijer 
Adjunct-directeur 
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