
Confetti:
wat was de uitdaging?

Bij wijze van inleiding  
twee belangrijke uitgangspunten …

Samen met de eindtermen voor het lager onderwijs heeft de Vlaamse overheid ook een reeks 
ontwikkelingsdoelen vastgelegd voor het kleuteronderwijs. Op basis van deze doelen heeft 
elke onderwijskoepel voor ieder leergebied (lichamelijke opvoeding, muzische vorming,  
Nederlands, wiskunde en wereldoriëntatie) een leerplan opgesteld, met daarin ook doelen en 
leerlijnen voor het kleuteronderwijs. Daarnaast beschikken de leid(st)ers in het vrij katholiek 
onderwijs over een specifiek document: het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuter-
school, waarin de doelen voor de kleuterschool uit verschillende leergebieden zijn samen- 
gebracht in een planningsinstrument. Deze documenten vormen vanzelfsprekend het eerste 
uitgangspunt van Confetti. Confetti heeft immers de bedoeling om jullie materiaal aan te  
bieden waarmee je die doelen nastreeft die je ‘moet’ nastreven in je kleuterklas.

Tegelijk is er de realiteit van het Vlaamse kleuteronderwijs, een concept dat vrij uniek is.  
Confetti wil daarom aansluiten op deze typische, didactische aanpak, gekenmerkt door het 
werken in belangstellingscentra of thema’s en de organisatie van de kleuterklas in hoeken.

Deze principes hebben we willen verenigen in Confetti. Je krijgt dus een aanbod van belang-
stellingscentra waarin alle ontwikkelingsaspecten die worden gevraagd vanuit leer- en  
ontwikkelingsplannen, systematisch aan bod kunnen komen. De activiteiten zijn zo uitgewerkt 
dat je ze perfect kunt geven binnen je hoekenklas.

Wat is Confetti niet?

Wij noemen Confetti dan wel een totaalmethode voor het kleuteronderwijs maar het is zeker 
niet de bedoeling om alles uit Confetti van a tot z te geven in je klas. Confetti moet je wel 
beschouwen als rijk bronnenmateriaal waarvan je zelf bepaalt wat je ervan gebruikt.  
Op welke manier je ook kiest om ermee te werken, Confetti biedt je altijd gestructureerd  
materiaal dat methodisch is opgebouwd in de traditie van het Vlaamse kleuteronderwijs  
en rekening houdt met de leer- en ontwikkelingsplannen.
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Wat biedt Confetti?

In Confetti vind je vijftien uitgewerkte belangstellingscentra. Die volgen deels de jaarkring 
of staan er los van. In de jaarkringgebonden belangstellingscentra benaderen we de onderwer-
pen op een creatieve manier zodat je een aanbod hebt om in deze ‘klassieke’ bc’s wat te va-
rie-ren. Daarnaast zijn er ook enkele belangstellingscentra met minder evidente onderwerpen. 
Die zijn niet tijdsgebonden en bieden materiaal en inspiratie voor eens ‘iets anders’.

De uitgewerkte belangstellingscentra zijn:

  
In ieder BC heb je 16 volledig uitgeschreven activiteiten, gespreid over de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. 

Daarnaast krijg je in ieder BC tientallen alternatieve activiteiten die duidelijk maar minder 
uitvoerig zijn beschreven. Deze activiteitenideeën kun je gebruiken als ‘alternatief’ voor de 
uitgewerkte activiteiten.
Zie voor meer specifieke uitleg pagina 3 t.e.m. 8.

Naast de belangstellingcentra hebben we specifiek voor de derde kleuterklas enkele afzonder-
lijke ‘dagen’. Daarin bieden we materiaal aan voor activiteiten waarin we focussen op enkele 
specifieke reken- en leesvoorwaarden. Deze ‘dagen’ hoef je niet te geven in een dag, liever 
niet zelfs. Jij kiest en beslist zelf als leid(st)er wanneer je groep daar rijp voor is en wanneer 
het dus zinvol is om een of meerdere van die activiteiten uit die dagen te organiseren.

De afzonderlijke ‘dagen’ zijn:
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In ieder BC heb je 16 volledig uitgeschreven activiteiten, gespreid over de verschillende 

1 Ik zie mijn vriendjes terug  2 Dieren in het bos
   3 Worteltje gezond 4 Oma en opa
5 Spiegeltje aan de wand           6 Mijn speelgoed 
     7 Kerstmarkt in de klas
8 Ik ben blij dat ik glij     9 Wie geneest mij?
  10 Ik bouw mijn eigen huis     11 Ik ben een tuinman
 12 Een kast vol poppen
    13 Ik hou van mijn mama en papa
 14 Diep in de zee   15 Ik ga kamperen  

1 Weegdag  2 Meetdag
  3 Inhouddag 4 Vormendag
 5 Tel- en cijferdag         
     6 Letterdag
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Confetti concreet

3.1 Het BC-plan en de rubriek ‘in de kijker’

Ieder BC is uitgewerkt volgens een vaste structuur. Daarbij is het BC-plan het belangrijkste 
schema. Daarin sommen we alle activiteiten op die voorzien zijn binnen een bepaald belang-
stellingscentrum. Die activiteiten zijn geordend in vier grote ontwikkelingsvelden die op hun 
beurt nog eens zijn onderverdeeld in rubrieken. Het BC-plan garandeert je dat je binnen het 
belangstellingscentrum een mooie, verantwoorde spreiding hebt binnen je aanbod van  
activiteiten. Het geeft je een helder overzicht van welke activiteit je in welk ontwikkelingsveld 
kunt situeren.

In het BC-plan gaat het om: 

Ieder ontwikkelingsveld krijgt zijn eigen kleur die ook telkens terugkomt in de hoofding van 
een beschrijving van een activiteit. In het BC-plan staan de volledig uitgewerkte activiteiten 
vetjes gedrukt, de alternatieve in gewone druk. 

Iedere activiteit heeft een eigen nummer. In de volgorde zoals aangegeven door die  
nummering zijn de activiteiten in de map beschreven en geordend. Wanneer bij die activiteit 
een werkblaadje hoort, staat dat aangegeven tussen haakjes.

Ieder belangstellingscentrum sluiten we af met een voorstel ‘Ter afronding’. Daarin reiken  
we een suggestie aan om het lopende belangstellingscentrum passend ‘af te ronden’.

En tenslotte zit er in ieder belangstellingscentrum een rubriek ‘In de kijker’. Daarin  
belichten we telkens een aspect van de kleuterdidactiek. We geven je wat meer achtergrond  
en bijkomende tips over een bepaald onderwerp. Je kunt er maar je voordeel bij doen.

Een voorbeeld van een BC-plan vind je op de volgende twee pagina’s.
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(Muzische ontwikkeling)
Taal en drama - Beeld - 
Beweging - Muziek - 

Media

Taal - Wiskunde -
Natuur en techniek -

Ruimte - Tijd - 
Mens en Samenleving

Groot - Klein

  
IMPRESSIE

  
EXPRESSIE

  
DENKONTWIKKELING

  
  

MOTORISCHE 
ONTWIKKELING

(Waarnemen, 
exploreren, zintuigelijke 

ontwikkeling)
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BC-plan
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3.2 Een uitgewerkte activiteit

Net als bij een belangstellingscentrum werken we ook een activiteit uit volgens een vast stra-
mien. We overlopen even de vaste titels en rubrieken. Een voorbeeld vind je op pagina 7 en 8.

•  In een gekleurde balk geven we het ontwikkelingsveld aan waarin de activiteit is  
gesitueerd. De kleur loopt parallel met dit van het BC-plan.

•  Daaronder komt het nummer en de titel van de activiteit.  
Het volgnummer van de activiteit loopt parallel met het BC-plan.

•  Dan volgen de doelen die aan bod komen in deze activiteit. Belangrijk: achter de doelen 
krijg je twee codes tussen haakjes. De eerste code verwijst naar het nummer van het  
desbetreffende doel uit onze observatielijst dat correspondeert met dit activiteitendoel.  
Tegelijk is dit ook het volgnummer van het corresponderende doel uit het Ontwikkelings-
plan. Daarover, en over het nut van het vetjes gedrukte doel, straks meer in hoofdstuk 5 
over observeren, evalueren en remediëren op pagina 15 en 16.

 De tweede code verwijst naar het corresponderende ontwikkelingsdoel van de Vlaamse 
Gemeenschap. Door die codes kun je makkelijk terugvinden waar je aan werkt als je deze 
activiteit organiseert.

•  In de rubriek ‘Materiaal’ sommen we de leermiddelen op die je nodig zal hebben.  
Vaak wordt er verwezen naar een kopieerblad en/of een bijlage. Een kopieerblad staat in 
zwart en wit en bevat vaak bijkomend kleutermateriaal. Een bijlage is meestal een afbeel-
ding of een foto in kleur en dient vaak om te gebruiken als bijkomend illustratiemateriaal. 
Voor de eerste zestien activiteiten volgen bijlagen en kopieerbladen onmiddellijk na de  
beschrijving van de activiteit, bij de alternatieve activiteiten zijn ze achteraan gebundeld. 

•  Wanneer het nodig is om vooraf iets klaar te maken of te voorzien, beschrijven we dat  
in de rubriek ‘Voortaak’.

•  Daarna volgt de beschrijving van de activiteit in drie vaste delen:

 •  de introductie met de instap van de les
 •  de kern met de eigenlijke activiteit
 •  de evaluatie door de juf, door de kleuter en van de kleuter  

 (Deze laatste rubriek beschrijven we afzonderlijk en gedetailleerd in hoofdstuk 5.)

•  In een laatste deeltje geven we vaak ook enkele tips over uitbreiding, praktische organisatie...
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3.3 Een alternatieve activiteit

Alternatieve activiteiten beschrijven we veel korter. Je vindt er wel altijd de nodige informatie 
en uitleg om te weten wat je te doen staat. We geven twee voorbeelden.

  

  
Na de alternatieve activiteiten volgen in ieder belangstellingscentrum suggesties  
voor de inrichting van de klas en voor opdrachten in eventueel contractwerk.



De materialen

4.1 De activiteitenmappen A, B, C en D

In de activiteitenmappen steken een algemene inleiding, de observatielijst en alle uitgewerkte 
belangstellingscentra en ‘dagen’. Dit alles is verspreid over vier mappen.

4.2 De praatplaten

Bij ieder BC horen enkele praatplaten. Vaak gaat het om een prentenreeks bij het verhaal maar 
ze kunnen ook andere zaken illustreren. De praatplaten zijn in kleur gedrukt op stevig karton 
op A3-formaat.

4.3 De liedjes-cd

Bij ieder thema hoort een specifiek versje en een lied. De 15 liedjes zijn geschreven en gecom-
poneerd door Steef Coorevits. Op de liedjes-cd vind je zowel een gezongen als een instrumen-
tale versie.

4.4 De cd-rom

Bij Confetti is ook een cd-rom in ontwikkeling met per belangstellingscentrum enkele leuke 
spelletjes die aansluiten bij de activiteiten.
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Activiteitenmap A Activiteitenmap B Activiteitenmap C Activiteitenmap D
Algemene inleiding BC4 BC9 BC14
De observatielijst BC5 BC10 BC15
BC1 BC6 BC11 de zes afzonderlijke
BC2 BC7 BC12 ‘dagen’
BC3 BC8 BC13

 Activiteitenmap
Algemene inleiding BC4 BC9 BC14
De observatielijst BC5 BC10 BC15
BC1 BC6 BC11 de zes afzonderlijke
BC2 BC7 BC12 ‘dagen’
BC3 BC8 BC13

 Activiteitenmap
Algemene inleiding BC4 BC9 BC14
De observatielijst BC5 BC10 BC15
BC1 BC6 BC11 de zes afzonderlijke
BC2 BC7 BC12 ‘dagen’
BC3 BC8 BC13

 Activiteitenmap
Algemene inleiding BC4 BC9 BC14
De observatielijst BC5 BC10 BC15
BC1 BC6 BC11 de zes afzonderlijke
BC2 BC7 BC12 ‘dagen’



 

4.5 Een scheurblok met opdrachten voor de kleuters

De kleuters hebben een scheurblok met daarin per belangstellingscentrum een zestal werk-
blaadjes. Twee daarvan voorzien we altijd voor het liedje en het versje. Dat kan dan in een wip 
mee naar huis in het heen- en weerschrift.
De andere opdrachtenblaadjes focussen op een aspect van voorbereidend rekenen, schrijven 
en lezen, en van oriëntering in ruimte en tijd. Belangrijk: deze werkblaadjes sluiten altijd 
aan bij een activiteit uit het belangstellingcentrum. 
In het rubriekje ‘Voor mama en papa’ geven we een woordje uitleg over het doel van de 
activiteit. Zo kunnen de blaadjes ook eens mee naar huis.

Enkele voorbeelden …
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4.6 De pictodoos

Werken met picto’s is in de kleuterklas bijzonder belangrijk. Het is een onmisbare stap in de  
voorbereiding op het aanvankelijke leesproces. Tegelijk is het nodig om in het aanbod van 
pictogrammen een gradatie te stoppen per kleuterleeftijd.
In de derde kleuterklas mogen die pictogrammen al een behoorlijke abstracte voorstelling  
zijn van de werkelijkheid. Dat niveau van abstractie moet je dan ook aanhouden in alle  
pictogrammen in je klas. Daarom ontwikkelden we bij Confetti een doos vol pictogrammen 
voor verschillende borden en kalenders.

Het gaat om picto’s voor:
•  een BC-lijn
•  een weeklijn
•  een daglijn
•  een weerkalender
•  het takenbord
•  de hoeken

In de pictodoos steekt ook een kopieerboekje met een zwartwitversie van deze picto’s en met 
een reeks kleuterkentekens in drie versies.

Enkele voorbeelden uit …

de BC-lijn

de weeklijn
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de daglijn

de weerkalender

het takenbord

de hoeken

het kleuterkenteken
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Confetti helpt je observeren,
evalueren en remediëren

5.1 De rubriek Evaluatie in een uitgewerkte activiteit

En dan is de activiteit voorbij en moeten we even terugblikken.
In iedere uitgewerkte activiteit voorzien we een rubriek ‘Evaluatie’. 
Die splitsen we op in drie items. Zie ook voorbeeld pagina 8.

• Onder de titel ‘De kleuter blikt terug’ reiken we je enkele vragen aan die je kunnen inspire-
ren om samen met de kleuter in een kort gesprekje terug te blikken op een voorbije activiteit. 

• Onder de titel ‘Ik blik terug’ geven we enkele vragen die je kunnen helpen om de activiteit 
voor jezelf te evalueren.

• Onder de titel ‘Ik kijk naar de kleuters’ zit de evaluatie van de kleuter zelf. 
Deze belangrijke rubriek vraagt wat meer toelichting.

• Om een en ander te kunnen noteren bieden we enkele eenvoudige, open documentjes aan 
die je naar eigen inzicht kunt invullen. Maar je kunt ook best op basis van de observatie-
lijst van Confetti je observaties kaderen in je eigen, schoolspecifiek kleutervolgsysteem. 

5

Stap 1
In de doelenlijst bij iedere uit-
gewerkte activiteit staan een 
of meerdere doelen vetjes ge-
drukt. Dit doel hernemen we 
onder het item ‘Ik kijk bijzon-
der naar …’. En dit is precies 
wat we bedoelen: we nodigen 
je uit om in deze activiteit bij 
je kleuters echt eens goed te 
kijken of ze dit al bereiken.

Stap 2
Dit doel koppelen we aan 
het passende doel uit de 
observatielijst (zie ook 5.2). 
Zo krijg je in een oogopslag 
ook de ontwikkelingslijn te 
zien waarin je dit doel moet 
kaderen. ‘Waar komt de kleu-
ter vandaan? Waar moet hij 
toe komen?’

Stap 3
We geven daarna in eerste 
kolom tips die je helpen bij 
de observatie. Daarnaast, in 
een tweede kolom, geven we 
aansluitend tips ter remedie-
ring van wat je observeert.

Stap 2
Dit doel 
het passende 
observatielijst
Zo krijg je in een oogopslag 
ook de 
zien waarin je dit doel moet 
kaderen. ‘Waar komt de kleu-
ter vandaan? Waar moet hij 
toe komen?’

Stap 3
We geven daarna in eerste 
kolom 
de 
een tweede kolom, geven we 
aansluitend tips ter 
ring



 

5.2 De observatielijst van Confetti

Zoals je al kon merken, is de observatielijst binnen Confetti een belangrijk werkdocument. 
Onze observatielijst loopt parallel met de lijst van ontwikkelingsaspecten uit het Ontwikkelings-
plan voor de katholieke basisschool, met uitzondering van de rubriek ‘Godsdienstige ontwikke-
ling’. Wij nemen de nummering en verwoording over maar zetten die doelen en ontwikkelings-
lijnen wel af tegen de leeftijd waarop die in principe observeerbaar zouden moeten zijn bij de 
kleuters. Tegelijk linken we de verschillende doelen onmiddellijk aan de Ontwikkelingsdoelen 
van de Vlaamse Gemeenschap (zie codes naast de doelentitels). Als voorbeeld hieronder een 
stukje uit de lijst.

  
Maar er is meer. Je kunt als leid(st)er niet alle doelen uit de lijst observeren. Dat is niet haal-
baar en ook niet zinvol. Daarom hebben we een aantal belangrijke ‘3K-doelen’ geselecteerd. 
Het zijn deze 3K-doelen die opduiken in de rubriek ‘Ik kijk in het bijzonder naar ...’ . Doorheen 
de belangstellingscentra krijg je zo verschillende kansen om bij je kleuters deze 3K-doelen te 
bekijken.

Het principe is eenvoudig. Wanneer zich bij een 3K-doel geen problemen voordoen, dan mag 
je er wellicht van uitgaan dat er voor dat ontwikkelingsdomein ook voor andere gelijkaardige 
doelen geen problemen zullen zijn. Valt de observatie tegen, dan kun je met behulp van je  
observatielijst, dieper en breder gaan observeren.


