
 
 
Klas 1: start van de onderbouw en klassieke volkssprookjes 
 
Op de vrijeschool maken we nadrukkelijk onderscheid tussen de kleuterklassen en de onderbouw, nl. klas 
1 t/m 6. Omdat ons onderwijs aansluit op de behoeften en ontwikkeling van het kind vinden we dit 
pedagogische onderscheid heel belangrijk. Dit brengen we met de termen 'kleuterklas' en 'klas 1 t/m 6' tot 
uitdrukking. Dit in tegenstelling tot het reguliere basisonderwijs waar de kleuterklassen verdwenen zijn en 
vierjarigen beginnen in groep 1 en hun basisschoolperiode afsluiten in groep 8.  
 
Op de vrijeschool leert de kleuter veel en hij mag dat op zijn “kleuter” wijze doen; hij wordt in geen enkel 
opzicht als “leerling” benaderd. Voor de 1e klassers geldt dat wel, zij zijn echt leerling geworden. Zij 
hebben een meester of juf die hen vertelt en vooral laat beleven hoe alles in elkaar zit. Dat is natuurlijk 
een overgang die praktisch elk kind graag en met plezier doormaakt. Voorwaarde is wel dat de leerstof 
niet abstract maar beeldend en fantasievol wordt gebracht. Leerstof moet feitelijk “leef” stof zijn.  
 
 ‘Wij gaan leren lezen’. Met hoge verwachtingen starten de kinderen in klas 1. Nu komt het er op aan; zij 
zijn echt groot en gaan behoren tot die geheimzinnige wereld van de grote school. Samengedromd bij de 
schooldeur, de één verlegen, de ander juist heel druk en overmoedig, staan ze letterlijk klaar om de 
drempel over te stappen. Al na een week hebben ze hun juf of meester, vaak tot wanhoop van de ouders, 
hoog op een voetstuk geplaatst. De zekerheid van zo hoort en zo gaat het is nog heel belangrijk voor de 
kinderen. En omdat de kinderen uit verschillende kleuterklassen komen, moet daar veel aandacht aan 
worden besteed. Ze brengen immers verschillende gewoontes mee. Het duurt een paar maanden voor ze 
een groep vormen. Ze leren niet alleen elkaar kennen, maar ook de gewoontes van de lagere school en 
dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Veel kinderen hebben halverwege het jaar een dip, waarin ze 
graag weer eens op bezoek gaan in de kleuterklas; om te spelen, of om te helpen, of om gewoon weer 
even lekker helemaal niets te hoeven.  
Alle lesstof wordt aangeboden vanuit de motoriek. Er worden lettervormen gelopen, groot in de lucht 
getekend, of klein op de rug van een klasgenootje. Er wordt heen en weer gesprongen op de getallenlijn, 
gestampt en geklapt om de tafelrijen te leren herkennen. Hinkelen, springen en ook kringspelen maken 
deel uit van de lesstof. Eerst doen, dan beleven en tenslotte begrijpen is het motto. De kinderen raken 
vaardiger en steeds meer thuis in hun lichaam. En pas wanneer ze voldoende hebben bewogen, 
voldoende tot in de tenen zijn geactiveerd, heerst er in de klas de rust en concentratie die nodig is om te 
kunnen “werken”.  
De eerste klas is de klas waarin op veel gebieden de basis wordt gelegd, maar ook wordt verder gewerkt 
aan activiteiten waarvoor al in de kleuterklas een basis is gelegd. Er wordt veel aandacht besteed aan 
vaardigheden die nodig zijn voor het verdere leren: bijvoorbeeld de schrijfmotoriek en de juiste schrijfwijze 
van letters, de pengreep, of het leren onderscheiden van klank en betekenis van een woord. Bij het 



rekenen verkennen de kinderen de wereld van de getallen met behulp van concreet materiaal. Ze 
beginnen met automatiseren en maken kennis met het tientallig stelsel. In de eerste klas wordt de 
overgang gemaakt van het meer impliciete leren van de kleuterklas, naar het expliciete leren van de 
benedenbouw.  
Een aantal maal per week wordt er een sprookje verteld. Tijdens het verhaal wordt het stil in de klas, vaak 
nog met een duim in de mond leven de kinderen mee met de verhalen waarin het goede altijd overwint. 
 
Periode onderwijs 
Vrijescholen werken vanuit de visie op het mensbeeld, bestaande uit lichaam, ziel en geest. Die visie uit 
zich in een geïntegreerde onderwijsaanpak, waarbij het aanbod van de lesstof aansluit op zowel de 
innerlijke ontwikkeling van het kind, als op vragen die het kind vanuit de buitenwereld bereiken.  
Periodeonderwijs geeft de leerlingen vanaf klas 1 de gelegenheid zich gedurende een aantal weken in de 
eerste twee uren van de dag te verbinden met lesstof over één onderwerp (taal, rekenen, heemkunde of 
aardrijkskunde, plant- en dierkunde, geschiedenis, meetkunde, natuurkunde). Niet alleen met het hoofd, 
maar ook door beleving en beweging. De leerlingen maken in de verschillende perioden kennis met 
nieuwe leerstof. Tijdens de oefenuren en in de weektaak wordt hier verder mee geoefend en 
geautomatiseerd.  
De leerstof, die in het leerplan is opgenomen, komt in de verschillende periodes aan bod. De leerkracht 
maakt daarin een keuze en maakt een ontwerp. Door bij elkaar te plaatsen wat bij elkaar past en wat past 
bij de specifieke klas, wordt het aanbod dekkend.  
De leerstof wordt verwerkt in een periodeschrift. De kinderen houden hier zelf de aangeboden leerstof in 
bij in de vorm van teksten, gedichten en tekeningen.  
 
Taal  
Het taalonderwijs in klas 1 bestaat uit drie à vier taalperiodes. Tijdens deze periodes wordt er niet alleen 
aandacht geschonken aan lezen en schrijven maar ook aan communicatie. 
 
Lezen & spellen. 
Voor het leren lezen en voor de spelling wordt in alle klassen de methodiek “Zo leren kinderen lezen en 
spellen” (ZLKLS) van José Schraven  gebruikt.  
ZLKLS bestaat uit drie delen: 
 
I. klankzuivere periode (kleuters en klas 1) 
II. niet-klankzuivere periode (klas 1 en 2) 
III. voortgezet (klas 2 t/m 6)  
 
I: aanleren van klankzuivere klanken en koppeling met tekens (letters) gebeurt in 2 taalperiodes van ieder 
6 weken. Voor de kerstvakantie zijn alle klanken aangeboden. Verwoording bij de schrijfrichting van de 
klanken/letters is erg belangrijk. 
II: in de tweede helft van de eerste klas worden de niet-klankzuivere klanken/woorden aangeboden door 
middel van 7 categorieën en de daarbij behorende regels. 
III: de aangeleerde categorieën worden herhaald en er komen categorieën bij tot uiteindelijk 35 
categorieën in klas 5.  
 
De leerkracht begint met het aanbieden van de letters (medeklinkers) met beeld (K = koningsletter, een 
verhaal over een koning) Overigens hoeven niet alle medeklinkers in een beeld aangeboden te worden. 
De klinkers worden zonder beeld aangeboden. Belangrijk bij het aanbieden van de letters is om de 
volgorde zo te kiezen dat er al snel woorden mee gemaakt kunnen worden. B.v. de s, t en k zijn letters die 
zowel voor als achter in een woord voor kunnen komen. De leerkracht beslist zelf of hij/zij een letter vanuit 



een losstaand beeld of vanuit een compleet sprookje aanbiedt. Vervolgens is er ruimte voor de kinderen 
om zelf met woorden te komen met dezelfde beginletter of woorden die erop rijmen.  
 
De hoofdletters (i.v.m. het lezen van boekjes) en de kleine letters worden tegelijk aangeleerd. De kleine 
letters worden vanaf het begin geschreven. De hoofdletters worden als vormtekening geoefend. De 
hoofdletters worden pas begin tweede klas in de juiste context gebruikt.  
De leerkracht laat ook alle mogelijke andere letters aan de kinderen zien, zodat ze deze kunnen 
herkennen bij het lezen, zoals de drukletters ´a´ en ‘g’. Deze kunnen bijvoorbeeld in eerste instantie een 
plek krijgen op het andere bord en later op een wandplaat. Om verwarring te voorkomen, schrijven de 
kinderen deze letters echter niet en de leerkracht laat ook de schrijfbeweging niet zien. Uitgangspunt is 
steeds dat de kinderen eerst hun zelfgeschreven letters en woorden lezen en daarna pas gedrukte 
teksten.  
De letterbeelden worden alleen gebruikt als begin - beeld. De letters heten Aa, Bee en Cee maar de Bee 
klinkt als ‘bu’ en zo bieden we hem vanuit de klank in de les aan. Hij heet dus Oo maar klinkt als ´oh´, 
bijvoorbeeld in ´bos´. In ´boos´ zijn ze met z´n tweetjes, dus heel sterk. 
De leerkracht kan de kinderen de letters klassikaal laten kleien met Davis- klei of bijenwas. Ook losse 
woordjes zoals ´de´, ´het´, ´een´, ´aan´, ´tussen´, enz. kunnen gekleid worden, eventueel met een beeld 
erbij. Zo ook woorden zoals ´poes´ om de tweeklank te oefenen. Ook kunnen evt. letterdozen, 
letterstempels en schuurpapieren letters gebruikt worden. 
 
Het dictee 
Vanaf het begin van klas 1 wordt er in alle klassen dagelijks een kort dictee gegeven. In klas 1 eerst 6 
klanken/letters, 3 woorden en een korte zin, later 6 woorden en een zin. Dit laatste wordt voortgezet 
gedurende de gehele basisschooltijd van de kinderen. In het dictee toets je klanken of categoriewoorden 
die voldoende ingeoefend zijn. In de regel zit er een week tussen aanbieden en het opnemen ervan in een 
dictee. In de 5 dictees per week komen zoveel mogelijk categorieën aan bod. Je noemt het woord, waarna 
de kinderen eerst moeten nadenken bij welke categorie het woord hoort en het nummer van de categorie 
opschrijven, daarna schrijven ze pas het woord op. Bij de zin gaat het als volgt: Je zegt de zin, de 
kinderen herhalen de zin klassikaal, waarna de zin wordt opgeschreven. De zin wordt maar één keer 
gezegd en niet herhaald. Na het opschrijven van de zin wordt bij de aangegeven woorden door de 
kinderen het nummer van de betreffende categorie geschreven. Het nakijken is het allerbelangrijkst! Dit 
gebeurt klassikaal: een kind krijgt de beurt om een woord voor te lezen, waarna het de categorie benoemt 
(dus niet het nummer!) en de regel die erbij hoort. Vervolgens schrijf je het woord op het bord en 
verbeteren de kinderen eventuele fouten. Dezelfde procedure wordt herhaald bij de zin.  
 
Lezen van teksten  

Lezen van fictionele teksten Leesboekjes, elkaars teksten en teksten van de leerkracht. 

Lezen van informatieve teksten Bordteksten, opschriften, etiketten e.d. 

Leespromotie Leesboekjes 

Technisch lezen Decoderen, verklanken 

 
Schrijven 
Het schrijven is nauw verbonden met het luisteren en spreken. De motorische vaardigheden, nodig om te 
kunnen schrijven, worden gestimuleerd door het vormtekenen. Het bewuste spreken wordt geoefend met 
beweging, waarbij ritmisch gelopen en gesproken wordt. We gebruiken op onze school in de eerste klas 
het VSU handschrift. Vanaf de tweede klas gebruiken we het handschrift van ´Malmberg´ met een paar 
kleine aanpassingen. Er hangen goed zichtbare letterkaarten in de eerste t/m de zesde klas. De 



leerkrachten takteren (het benoemen van de schrijfrichting) de letters met de richting erbij. Dit blijven ze 
tot in de vijfde klas doen.  
In de vormtekenlessen oefenen de kinderen, naast de rechte en de kromme en de kapitalen, ook de 
voorbereidende oriëntatie - oefeningen van R. Davis, zoals driehoek, vierkant en cirkel. Na Pasen doen de 
kinderen oefeningen ter voorbereiding op het lopende schrift. 
 
We gebruiken in de eerste klas schriften zonder lijntjes, om de kinderen zelf de vorm te laten onderzoeken 
en ervaren. Want de schrijfgrootte en schrijfrichting zijn net als het schrijftempo temperamentfactoren en 
afhankelijk van de motorische ontwikkeling. Bij het dagelijkse dictee wordt er wel gebruik gemaakt van 
lijntjes. Op deze manier leren de kinderen de letters op een juiste manier te schrijven.  
 
Pengreep 
We besteden veel aandacht aan de juiste zithouding: stoel aanschuiven – stoel parallel aan de tafel – 
rechtop de stoel zitten – voeten op de grond.  
Het schrift of het papier ligt midden op de tafel en schuift met het schrijven regel voor regel langzaam naar 
de bovenkant van de tafel. Hierbij blijft de onderarm ondersteund. 
De pengreep moet ook echt begeleid worden: je neemt het potlood tussen duim en wijsvinger en de 
middelvinger ondersteunt. Het potlood ligt in het “kuiltje”. Duim en wijsvinger mogen elkaar niet raken en 
zijn licht gebogen, zodat er met zo weinig mogelijk spanning wordt geschreven. 
Het blijft noodzakelijk om ook in de hogere klassen aandacht aan de zithouding en de pengreep te 
besteden. 
 
Schrijfrichting 
In de eerste klas is het belangrijk dat de kinderen weten dat je van links naar rechts schrijft en leest. 
Daaraan vooraf gaat het leren wat links en rechts is, meestal m.b.v. het raam en de deur. 
Dit kun je goed oefenen m.b.v. het vormtekenen. 
 
Schrijven van teksten 
In de eerste klas schrijven de kinderen korte teksten (2e helft van het jaar), bijvoorbeeld fantasieverhalen , 
een uitnodiging of een boodschappenlijstje. Het gaat naast het schrijven ook om de verzorging en de 
bladspiegel.  
 
Spraak 
Spraakoefeningen, kinderversjes, vingerspelletjes en toneelspel ondersteunen het spreken. Het spreken 
van de kinderen stimuleren we d.m.v. een klassen- of kringgesprek. Daarbij wordt gelet op het gebruiken 
van grammaticaal juiste zinnen en wordt de woordenschat uitgebreid. Het spreken wordt tevens 
gestimuleerd door recitatie. Rijmpjes, versjes en gedichtjes worden klassikaal gereciteerd. 
Een van de belangrijkste opgaven in de eerste klas is om de kinderen te leren met elkaar te spreken en 
naar elkaar te luisteren. Aanvankelijk verloopt de hele communicatie via de leerkracht. Bij de 
gewoontevorming, een pijler in de eerste klas, past op taalgebied het aanleren van bijvoorbeeld 
gespreksregels. 
 
Gespreksvaardigheid en spreekvaardigheid 
Communicatie 
 

Aanspreekvormen, beleefdheid, daarbij oriënteren 
op spreektaalvormen 
Vertellen wat ze gedaan hebben, weergeven van 
de feiten 

Deelnemen aan diverse gespreksvormen Deelnemen aan een klassikaal leergesprekje: kan 



de leerling bij het onderwerp blijven?  

Uit- en overdragen van gedachten, meningen, 
gevoelens, wensen in de eigen taal 

In kleine rollen zichzelf verwoorden voor de klas 

Informatie geven Eenvoudig spel uitleggen, het gaat om de 
duidelijkheid van de uitleg  

Verbale expressie Rol toneel voor anderen, versjes, gedichten in 
kleine groep, letten op gebaren ter ondersteuning 
van het woord 

Spreektechniek Ritmische spreekoefeningen 

  
Luistervaardigheid 

Communicatie 
 

Luisteren naar meerledige verzoeken 

Luisteren naar een eenvoudige opdracht 

Luisteren in diverse gespreksvormen Luisteren in groepsgesprek 

Luisteren naar informatieve teksten Luisteren naar herkenningsmelodieën/ 
aankondigingen 

Luisteren naar fictionele teksten Luisteren naar korte eenvoudige verhalen en 
langere sprookjes 

 
 
Sociale vaardigheden 
Op de Vrije School Utrecht vinden we sociale vaardigheden (sova) dermate belangrijk, dat we deze  - 
naast alle vanzelfsprekende oefening hierin in de periodes, vaklessen zoals euritmie en gymnastiek, 
toneel, uitstapjes, samenwerkingsprojecten en de dagelijkse omgang met elkaar - ook specifieke 
aandacht willen geven in de zogenaamde ‘sova’ les. Uitgangspunt hierbij is ‘voorkomen is beter dan 
genezen’. We willen de ontwikkeling van de sociale vaardigheden gedurende de gehele schoolcarrière 
van de kinderen verzorgen en hiermee al in de kleuterklassen beginnen, zodat er op het sociale vlak al 
vroeg een goede gewoonte ontstaat. Zo groeit er in de hele school een sociale cultuur waar gevoelens 
openlijk besproken worden. Hiermee scheppen wij een veilig klimaat, dat een basisvoorwaarde vormt voor 
het leren, en kunnen leerkrachten, ouders en kinderen, wanneer er werkelijk problemen zijn, binnen de  
gewoontevorming van de klas en de school de zaken oppakken.  
 
In de klassen 1 t/m 6 wordt gewerkt met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen 
met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren 
(curatief).  
We streven de volgende doelen na:  

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
 Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

Naast de activiteiten en lessen van de Kanjertraining kan de leerkracht ter ondersteuning van de 
aangeleerde vaardigheden ook andere activiteiten inzetten:  

- coöperatieve spelen  
- Regenboogspelen 
- massage, 



- sociale spelletjes,  
- rollenspelen, toneelspelletjes,  

(literatuur en lesideeën, zie de ‘Energizer’ boeken, het boek ’Speels omgaan met agressie’ van 
Rosemarie Portman, de methode ‘Aardig Vaardig”). 

 
Spel en toneel   
Bij  het  vakgebied Taal is aangegeven dat de leerlingen een rol in een toneelstukje  leren spelen en  
improviseren.  Het  uitbeelden van leerstof of verhalen gebeurt al op de kleuterschool. Verhalen nemen in 
het vrijeschool onderwijs een belangrijke plaats in. Uit deze verhalen wordt van tijd tot tijd door de 
groepsleerkracht  een  keuze  gemaakt  voor  een  toneelbewerking.  In  de  lagere  klassen  worden  
allerlei onderwerpen uit de leerstof uitgebeeld. Het dramatiseren biedt een identificatiemogelijkheid bij 
uitstek en wordt daarom als een belangrijk didactisch en  pedagogisch middel gebruikt. Met behulp van 
kleding en attributen kruipen de leerlingen a.h.w. in de huid van wat ze  uitbeelden.   
Alle kinderen doen mee met spel en toneel. In de lagere klassen treden de kinderen meestal   
groepsgewijs op: enkele kinderen vertolken samen een rol, soms maakt één kind zich  los en spreekt solo, 
een 'koor' van kinderen reciteert het verhaal, verbindt de dialogen.   
In de hogere  klassen treden de leerlingen vaker solistisch op. De leraar houdt bij de  rolverdeling  
rekening  met  pedagogische  motieven.  Zo  wordt  niet  altijd  gekozen  op  grond  van  de  beste  
prestaties.  Er  wordt  naar  gestreefd  een  stuk  te  kiezen,  aan  te  passen of zelf te schrijven, gericht op 
bepaalde leerlingen of de hele groep, vanuit het besef wat voor psychosociale betekenis de identificatie 
met een rol kan zijn en wat voor   uitwerking    een   gedramatiseerde      'boodschap'    kan   hebben.  Zo 
kan het toneelspelen  mede  een  functie  vervullen  om  bij  leerlingen  eventuele  blokkades  te 
doorbreken of eenzijdigheden te harmoniseren.   
De toneelstukken worden opgevoerd voor de andere klassen en voor de ouders. Van  jongs af  leren  
kinderen  zodoende  het  podium  te  betreden  en  hun  zelfvertrouwen  op te bouwen door iets  'over  het 
voetlicht' te brengen. In de hoogste klassen verzorgen de leerlingen in overleg met de   
groepsleerkracht decors en costumering zelf, eventueel met assistentie van ouders. Zij  beseffen  meestal  
terdege  dat  het  publiek  verlangt  dat  het  spel goed overkomt en zij zijn ontvankelijk voor toneelmatige 
aanwijzingen.   
 
Engels en Duits  klas 1 t/m 3 
Engels en Duits leren de kinderen bij ons vanaf klas 1. Dit versterkt niet alleen de intelligentie, maar ook 
de levenskracht, beweeglijkheid en creativiteit. Dit gaat in klas 1 t/m 3 spelenderwijs, net zoals bij het 
leren van de moedertaal. Vooral door te luisteren naar de klanken, melodie en het ritme van de woorden 
van verhaaltjes, door liedjes te zingen, vingerspelletjes en spelletjes te doen en tongbrekers en versjes op 
te zeggen. Eenvoudige dialogen en toneelstukjes worden als een ritueel herhaald. Zo worden de kinderen 
als het ware half dromend ondergedompeld in de vreemde taal  en nemen ze de nieuwe taal niet alleen 
met het hoofd in zich op, maar ook met gevoel en wil door het vele enthousiaste bewegen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het leren van een nieuwe taal sneller gaat als de taal 
gezongen wordt. Muziek trekt nl. de aandacht en verhoogt de concentratie. Deze gemeenschappelijke 
mentale verwerking van muziek en taal zorgt voor een groter effect van het aanleren van een nieuwe taal. 
Daarom worden vreemde talen op de vrijeschool voor een groot deel aangeleerd d.m.v. liedjes, spelletjes 
en gedichten.  
Kinderen ontdekken niet alleen dat ieder mens een eigen manier heeft om de dingen te zeggen, maar ze 
merken ook dat er verschillende talen bestaan. Zoals een eerste klasser die aan zijn juf vertelde: ”Juf, het 
was zo knap, die kindjes die heel klein waren, die konden al heel goed Frans praten.” In deze leeftijd 
pakken kinderen de taal nog op heel vanzelfsprekende wijze op. Een vreemde taal op deze leeftijd leren, 
gaat veel sneller dan wanneer een volwassene een vreemde taal wil leren spreken. Om deze reden wordt 



er op de vrijeschool al in de eerste klas onderwijs gegeven in Engels en Duits. Liedjes, spelletjes, 
kringspelen, prenten zonder al te veel moeite de juiste uitspraak in. 
Rekenen 
In vier rekenperiodes leren de kinderen rekenen vanuit de eigen activiteit (beweging, rekenen met 
voorwerpen, tekenen, etc). Voordat met het tellen en rekenen wordt begonnen, probeert de leerkracht 
eerst een verbinding met de getallenwereld te maken. Wat is één? Eén is misschien wel het grootste 
getal, één is God alleen, één is ook de zon. En wat is twee? Twee is als je één verdeelt, twee is hemel en 
aarde. De kinderen vullen aan: zon en maan, twee ogen, twee handen. Er wordt geteld, verdeeld en 
geordend met kastanjes, kralen en ballen, met handen en voeten, klappen en stampen. De getallenwereld 
tot 100 wordt vanuit het bewegen op de getallenlijn ondersteund. Vanuit het tellen worden ritmisch lopend 
de getallenreeksen van de eerste tafels van vermenigvuldiging geoefend. We schrijven de Arabische 
cijfers, eerst tot tien, later tot twintig en als het kan tot honderd. Omdat de Arabische cijfers nogal abstract 
zijn, kan de leerkracht er voor kiezen de Romeinse cijfers te introduceren; zij hebben een sterk 
beeldkarakter en sluiten goed aan bij het tellen. De Romeinse cijfers zijn niet bedoeld om mee te rekenen 
en om sommen op te schrijven. Datzelfde geldt voor het turven van hoeveelheden, dit ondersteunt de 
ordening in groepjes van vijf. Het rekenen gaat net als het overige onderwijs bij voorkeur uit van het 
geheel, om van daaruit naar de delen te kijken. Een getal kun je op verschillende manieren verdelen, er 
zijn meer goede oplossingen: 12 = 6 + 6 of 7 + 5 of 3 x 4 of... Vanuit deze verschillende manieren van 
verdelen, leren de kinderen de hoofdbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen kennen.  
 
Het rekenen komt voort uit het tellen, lopend tellen (tot 100) en terug. Naderhand worden accenten 
gelegd, 1 2 3 4 (tot 24), 1 2 3, 4 5 6 (tot 36) waardoor de rijen ontstaan. In de eerste klas worden zo de 
tafelrijen van 2, 3, 4, 5 en 10 geoefend, heen en terug.  
Meer en meer wordt het tellen verkort tot rijen zoals b.v. 2, 4, 6, 8 etc.   
Wanneer de kinderen het principe van het vermenigvuldigen begrijpen, kunnen de tafels als zodanig 
vanuit het geheugen geoefend worden. 
 
Als weergave van het tellen verschijnt de getallenlijn op het bord of als waslijn of kralenketting aan de 
muur.  
 
Het schatten wordt veelvuldig geoefend: aantallen worden geschat   (hoeveelheidgetallen), de plaats van 
een getal op de getallenlijn  (meetgetallen) en bv. het aantal passen om naar je plaats te gaan.  
 
Het getalbegrip wordt veelomvattend benaderd:  
de plaats op de getallenlijn,  
de 'buren van 12', 12 = 10 + 2 maar ook 2 x 6, 20 - 8.  
 
Het splitsen begint met de 5, vervolgens de 6, 7, 8, 9 en 10. De kinderen kunnen dit leren aan de hand 
van de opteltafels die in een bepaalde volgorde en door elkaar beoefend worden. 
 
Uitgangspunt bij de bewerkingen is van het geheel naar de delen, 10 = 1 + 2 + 3 + 4, van de delen weer 
naar het geheel, 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van rekentaal: 
erbij, eraf, verdelen over, zoveel keer. Het leren van de vier hoofdbewerkingen verloopt in fasen: 
- De vier bewerkingen staan centraal in het rekenverhaal waaruit een rekentekening voortkomt.  
- Als overgang van de rekentekening naar de notatie wordt de pijlsom samen met de kinderen ontdekt.  
- Introductie van de bewerkingstekens 
 
Ritmische oefeningen tot 100 of verder Klappen, stampen, lopen, zingen 
Tafels van vermenigvuldiging 1,2,3,4,5,10 Lopen, klappen, stampen, gooien en vangen met 



pittenzakjes en ballen 
(Ver)delen Ondersteuning met materiaal, bv. kastanjes 
Rekenen met concrete voorbeelden tot 100 4 hoofdbewerkingen  
Cijfers  Arabische cijfers  
Hoofdrekenen  Automatiseren tot 10 en rekenen tot 20 
 
Heemkunde 
Heemkunde wordt in één of twee periodes gegeven. Heemkunde legt de basis voor de latere 
aardrijkskunde, biologie en natuurkunde en bevat ook elementen van sociale vorming en religie; het 
integreert deze vakken tot één geheel. In klas 1 is heemkunde erop gericht belangstelling te wekken voor 
de natuur, de seizoenen, planten en dieren. Het gaat hierbij om de directe leefomgeving van de kinderen. 
Heemkunde stimuleert de kinderen tot een bewustere en fantasievolle verbinding met de eigen omgeving. 
De onderlinge samenhang van de elementen aarde, water, lucht en vuur krijgt meer nadruk.  
 

 
Vormtekenen 
Vormtekenen doet een beroep op de fijne motoriek, de vormkracht en het voorstellingsvermogen. Het kan 
immers behoorlijk lastig zijn om een vorm in spiegelbeeld te tekenen of het juiste perspectief op papier 
weer te geven. De kinderen oefenen zich in het kloppend maken van de vorm, waarbij links en rechts 
evenwichtig worden ontwikkeld. 
 
Handwerken  
In het leren beheersen van verschillende technieken, het afmaken van het werk en het hanteren van 
natuurlijke materialen zijn de drie ontwikkelingsgebieden – het denken, voelen en willen – terug te vinden.  
In klas 1 ligt de nadruk op het aanleren van de breitechniek. Deze techniek hangt nauw samen met het 
schrijfonderwijs en het leren ordenen, een vaardigheid die weer voor het rekenen van belang is. Aan het 
einde van het jaar kan ieder kind op zijn niveau zelfstandig  steken opzetten, recht breien en afhechten en 
een werkstuk middels naaien in elkaar zetten. 
Uiteraard vormen creativiteit, plezier en de voldoening van het maken van een werkstuk een belangrijk 
aspect voor de leerling. 
 
Muziek 
Om muziek te kunnen maken, ernaar te kunnen luisteren en ervan te kunnen genieten, is de allereerste 
voorwaarde de ontwikkeling van het muzikale gevoel, van muzikaliteit.  
Muzikaliteit  is  het  bij  kinderen  van  nature  aanwezige  vermogen  zich  te  uiten  in  niet verbale 
klankvormen en -reeksen of belevenissen te hebben bij het horen daarvan. Bij het  jonge  kind  gaat  dit  
gepaard  met  bewegingsdrang.  Later  is  het  muzikaal  beleven een meer innerlijke activiteit 
Beoefening  van  muziek  is  tegelijkertijd  een  innerlijk  horen,  het  luisteren  naar muziek  een  innerlijk  
beleven  en -bewegen.  Spelen  en  luisteren  zijn  direct  op  elkaar betrokken  en  van elkaar  afhankelijk.  
In  die  zin  is  muziek  een  sociaal  verschijnsel.  De sociale  component  komt  tot  uiting  in  het samen 



zingen,  spelen  en  luisteren.  Bij koorzang en het  spelen  in  een  orkest is  samenwerking  een  absolute 
voorwaarde. 
Het  muziekonderwijs  op  de vrijeschool heeft een opbouw die aansluit bij de ontwikkeling van de 
kinderen. Zo gaat bij de jongste kinderen, klas 1 en 2, de muziek samen met de beweging.  
De kinderen leren fluit spelen en zingen met begeleiding van een instrument. De kinderen hebben een 
eigen fluit die de verdere jaren meegaat. 
 
Euritmie   
Euritmie  is  een  bewegingskunst  die  in  het  begin  van  deze  eeuw  ontwikkeld  is  door   Marie von 
Sivers en Rudolf Steiner, als een vernieuwing van de traditionele Europese danskunst. Wat met euritmie 
beoogd wordt, is het in beweging tot uitdrukking brengen van wat in teksten en muziek hoorbaar wordt 
uitgedrukt. Het gaat er in de euritmie namelijk om dat wat er aan wetmatigheden en  kwaliteiten leeft in   
taal en muziek beleefbaar  en zichtbaar  te maken in bewegingsvormen en gebaren.   
Anders dan bij ballet is het lichaam geen expressiemiddel van emoties, maar van wat in de klanken van 
woord of muziek zèlf belevingskwaliteiten zijn. Kortheidshalve wordt euritmie beschreven als 'zichtbare 
taal en muziek'. Ritme is daarbij een essentieel bestanddeel. De naam euritmie brengt dit tot uiting: 'eu 
rhythmos' betekent 'goed ritme'. In pedagogisch opzicht biedt euritmie vergelijkbare mogelijkheden als 
dans, waarbij het gaat om aansluiting bij de bewegingsdrang van kinderen dn hen de 
bewegingsmogelijkheden van hun lichaam te leren kennen, die te vergroten en gericht toe te passen.  
Evenals  dansen  is  euritmie  meestal  een  groepsactiviteit,  waarbij   samenwerken en reageren op 
elkaar belangrijk zijn.   Euritmie wordt gebruikt  als  middel  om  de  leerlingen  een   goede verbinding te 
geven met hun eigen lichaam en een verhouding tot de ruimte om hen heen. Ook spreekt euritmie de 
mogelijkheden in de leerling aan zich niet alleen in woorden maar ook in bewegingen te uiten, met name 
gericht op de elementen van poëzie of muziek: (het verschil tussen) klinkers en medeklinkers, maat, ritme, 
melodie,   tonen, intervallen, majeur, mineur. Euritmie vraagt een grote innerlijke activiteit. Door   
invoelend  te  luisteren  naar  de  taal,  waarbij klank en woord innerlijk worden beleefd, dient de gehele 
houding in de bewegingen van de armen tot uitdrukking te komen. Het vraagt initiatiefkracht om telkens 
opnieuw die bewegingen bewust uit te voeren. In het onderwijs is dit een belangrijk aspect voor de 
groeiende mens: de ontwikkeling van de wil.   
Aangezien de euritmie steeds klassikaal wordt beoefend, heeft hij ook een grote sociale waarde: elke  
leerling  maakt  deel  uit  van  een  groter  geheel,  waarbij  ieder  als   individu  een  bijdrage  levert.  
Euritmie  vindt  namelijk  vaak  plaats  aan  de  hand  van   vormen  die  gelopen  moeten  worden.  Een  
leerling  loopt  bijvoorbeeld  een  ronde  of   hoekige vorm alleen, in een groepje, unisono, in canon of 
door elkaar. Daarbij dienen ze uiteraard nauw op elkaar te letten.   
De euritmie begeleidt de leerling door de hele schooltijd heen, steeds harmoniserend werkend in de 
verschillende leeftijdsfasen. Deze activiteit schept een innerlijke beweeglijkheid, die fantasie-  en  
initiatiefkracht in het latere leven tot ontwikkeling kan brengen. Euritmie  heeft  invloed  op  beide  polen  in  
een  leerling:   enerzijds leert hij zich sociaal opstellen, anderzijds wordt hij ook als individu   
aangesproken.   
 
Spel en gymnastiek: zintuiglijke en lichamelijke oefening   
Lichamelijke  opvoeding vormt  een  bijdrage  in  de  persoonlijkheidsontwikkeling. Het ingroeien in de 
lichamelijkheid is in deze ontwikkeling  een natuurlijk proces dat door opvoeding en onderwijs wordt 
ondersteund en verder gevoerd. Dit proces uit zich in verschillende functies, zoals het gericht kunnen   
gebruiken  van  de  zintuigen en  het  beheersen  van  verschillende bewegingsmogelijkheden, zoals 
ritmische bewegingsvormen en sportieve handelingen.   
In  het  speluur  van  de  jongere  kinderen  ligt  het  accent  op  ritmisch  bewegen  in  kringspelen en 
reidansjes, naast behendigheidsspelen. In de hogere klassen wordt meer het gymnastische en atletische 
element beoefend.  



In het bewegen is de mens ruimtelijk georiënteerd. Daarbij treft men anderen aan.   
In het samenspel wordt dit gegeven tot sociale uitdaging gemaakt.  
In dit vakgebied gaat  het  er  dus  om  de  bewegingsvaardigheid  te  ontwikkelen  als  bijdrage  in  de  
persoonlijkheidsvorming en de sociale opvoeding.  
 
In de eerste klas is het bewegen gericht op ruimtelijke oriëntatie. Het spel bestaat onder andere uit 
kringspelen, touwtje springen, bal werpen en vangen, balanceren, tikspelen, etc. 


