Kwaliteitskaart voor een (taal)rijke speelleeromgeving

Hoeken: bekijk de tabel met hoeken (zie volgende bladzijde) en vul deze in.
 Welke hoeken zijn aanwezig in jullie speelleeromgeving?
 Hebben jullie zelf nog hoeken die hier niet vermeld staan?
 Zijn de hoeken gelabeld?
 Ben je tevreden over de bestaande hoeken? Zie je dit terug in het spel van de kinderen?
 Welke hoeken zou je willen veranderen?
 Welke hoeken zou je willen toevoegen?
Materialen:
 Bekijk de lijst met materialen die bij de diverse hoeken horen. Gebruik de lijst als
inspiratiebron, je hoeft niet álle materialen te hebben. Inventariseer per hoek of er
voldoende materialen aanwezig zijn.
 Zijn er in de speelhoeken materialen uit het dagelijks leven aanwezig zoals echte schalen,
pollepels, mokken, vergiet, etc. in de huishoek?
 Zijn er materialen aanwezig die de verschillen tussen mensen en hun ervaringen laten
zien? Zoals hoofddoekjes en sloffen in de huishoek, poppen met een variëteit aan
lichaamskleur, etc.
 Maak een lijst van materialen die je zou willen toevoegen/aanschaffen.

Opslag van materialen:
 Staan de materialen op een logische plek?
 Zijn de materialen voorzien van labels?
 Kunnen de kinderen de materialen makkelijk zelf pakken en weer opruimen?
 Zijn er voldoende materialen aanwezig in de hoek?
Aandacht voor taal/lezen:
 Zijn de woorden die centraal staan visueel gemaakt: pictogrammen, woordtafel, thematafel,
woordspin?
 Kleutergroepen; is er een lettermuur? Lettertafel?
 Kleutergroepen: is er een cijfermuur? Zijn er grafische representaties zichtbaar?
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Materialenlijst Rijke speelleeromgeving

Zand- en waterhoek

Materialen om te vullen en te legen
Emmers
Plastic bakjes
Knijpflessen
Flessen met een pompje
Maatbekers
Plastic buizen
Zeven, vergieten en trechters
Bakvormen, blikken, bestek en spatel
Schepjes, troffels
Lepels en opscheplepels
Drijvende materialen
Kurken en sponzen
Schelpjes
Stokjes van ijsjes en lolly’s
Takjes
Stukjes piepschuim
Materialen voor rollenspel
Rubber poppetjes en dieren
Plastic borden
Bootjes
Autootjes, vrachtwagens
Alternatieven voor zand en water
Kastanjes, bladeren en dennennaalden
Schelpen
(Kiezel)stenen , grind
Knikkers
Sneeuw
(Bad)schuim, scheerzeep
Waterbestendige spullen en schoonmaakartikelen
Waterdichte kielen
Rubber (lies)laarzen
Handdoeken en sponzen
Stoffer en blik
Vacuümpompje

Huishoek

Keukengerei, servies en bestek
Aanrecht, fornuis en koelkast op kinderformaat
Pannen, woks, stoompannen
Keukengerei:
-

spatels

-

soeplepels

-

gardes

-

groente- en vleesmolen

-

vijzel en stamper

-

zandloper

-

eierwekker

-

vergieten en zeven

-

bakjes voor ijsblokjes

-

blikopener

-

benodigdheden voor bakken

-

vormpjes om koekjes te bakken

-

bakvormen voor cake, taart en brood

-

mengkommen

-

maatbekers en maatlepels

-

deegroller

-

zeef, trommels, blikken en bussen

Servies
-

borden

-

kommen

-

kopjes en schotels

-

thee- en koffiepot

Bestek
-

vorken

-

lepels

-

messen

-

eetstokjes

Sponzen, theedoeken, handdoeken, pannenlappen
Tafelkleden, placemats, servetten
Ingrediënten:
-

zaden, bonen, noten

-

kastanjes, eikels

-

schelpen, stenen

-

(ongekookte) macaroni

-

knopen, fiches, kroonkurken, stukjes piepschuim

Lege dozen, potten, blikken en zakken met de oorspronkelijke etiketten
en opschriften in de verschillende moedertalen van de kinderen

Materialen voor doen-alsof-spel en rollenspel:
poppen, jongens- en meisjespoppen met verschillende huidskleuren,
haarkleuren en gelaatstrekken
knuffelbeesten
poppenbedjes, -dekentjes, buggy's, draagzakken
rammelaars, slabbetjes, zuigflessen, luiers, babykleertjes
bezem, stoffer en blik
broodrooster
klokken
spiegel
twee telefoontoestellen
trapleer
verkleedkleren en accessoires: hoeden, schoenen, portemonnees,
portefeuilles, koffertjes, sjaaltjes, hoofddoekjes, sieraden, maskers,
dassen, riemen
broodtrommeltjes, picknickmanden, wasmanden
gereedschapskist met gereedschap
enveloppen, gebruikte postzegels, stempels, stickers en reclamefolders
typemachine, toetsenbord, lectuurmand met oude tijdschriften
stevige kartonnen dozen
lage verplaatsbare scheidingswanden
speciale rekwisieten
bouwvakker: gereedschaps(kist), lege verfblikken, kwasten, stukken pijp
dokter:

witte

jassen,

EHBO-trommel,

verbandgaas,

stethoscoop,

mitella's
boerderij: overalls, emmers, stro, borstels, lege verpakkingen van
veevoeder
benzinepomp: lege olieblikken, slang, poetsdoeken, leeg blik van
autowas, krik, moersleutel, stuur, wieldop
brandweer: helmen, jassen, laarzen en broeken
restaurant: schorten, kopjes, rietjes, servetten, menu's, blocnote om
bestellingen op te nemen, pennen
vissen: hengels, netten, laarzen, zuidwesters, emmers, roeispanen,
benzinetankje, reddingsboeien
Meubelen enzovoort
schommelstoelen en leunstoelen
dekens, lakens, kussens, badhanddoeken, slaapzakken
foto's van de kinderen en hun familie
dingen aan de muur
echte planten, gieter

Echte keukenapparaten
(alleen te gebruiken onder supervisie en buiten bereik van de kinderen
opgeborgen)
kookplaat
oventje
elektrische frituurpan
pan om popcorn in te maken met een transparante deksel
Foto's en recepten
kookboeken
recepten met een plaatje
foto's van uitstapjes
Bouwconstructiehoek

en

Bouwmaterialen
grote holle blokken
massieve blokken in verschillende vormen en maten
legoblokken
kartonnen blokken
hellingbanen
planken
schoendozen en melkpakken bekleed met plakplastic
stukjes tapijt, karton, plexiglas, piepschuim
lakens, dekens, zeildoek, tenten
dozen
planken, stokjes, schijven van een boom, boomstammetjes
touw en katrollen
Materialen om uit elkaar te halen en in elkaar te zetten
demonteerbare vrachtwagens van hout of plastic (met schroef- en
klemverbindingen)
grote plastic of houten bouwstaven
in elkaar grijpende blokken en planken
in elkaar grijpende schijven en blokken
in elkaar passende treinrails
pvc-pijp met verbindingsstukken
Materialen voor vullen en legen
vrachtwagens met een kiepbak en met een kraan
(kartonnen dozen), manden, blikken, emmers, kratjes
kleine blokken
autootjes, poppetjes en kleine dierfiguren
poppenmeubels
lege klosjes van naaigaren
stenen en kiezels

Doen-alsof-materialen
vrachtwagens en auto's die qua grootte bij de blokken passen
landbouwwerktuigen, kranen en bulldozers
vliegtuigen, helikopters, boten, treinen en bussen
poppetjes met verschillende huidskleuren
poppenmeubels
houten, rubber en plastic dieren
stuur (van een auto)
Afbeeldingen
foto's van het interieur bij de kinderen thuis en van huizen in de buurt
foto's of tekeningen van de bouwsels die de kinderen hebben gemaakt
Creatieve hoek

Papier
dik papier in verschillende kleuren
wit tekenpapier, gebruikt papier (computerpapier/fotokopieën)
papier met lijntjes en vakjes
krantenpapier
papier voor vingerverven
pak- of kastpapier
keukenrolpapier
folie
glanzend en mat karton
grote en kleine kartonnen dozen
papieren borden en zakken
catalogi en tijdschriften
Verf- en drukmaterialen
temperaverf in allerlei kleuren
vingerverf
vloeibaar stijfsel voor vingerverf
zeepvlokken
stempelkussens en stempels
kwasten in allerlei maten
schildersezels
potten met deksels, knijpflessen voor verf mengen en opbergen
plastic borden of (aluminium) bakjes
kielen of werkhemden
sponzen, handdoeken en kranten
Materialen om dingen vast of los te maken
stevige nietmachines en nietjes
perforator

allerlei soorten lijmdoorzichtig plakband
ondoorzichtig plakband
paperclips en splitpennen
elastiek(jes)
pijpenragers en elektriciteitsdraad
koordjes, garen, linten en schoenveters
naalden met een groot oog en draad
Materialen voor driedimensionale representaties
boetseerklei, speelklei
bijenwas
gereedschap (deegroller, snijvormen, plastic messen, aardappelstamper)
kartonnen kokers, eierdozen, verpakkingsmaterialen
klosjes en knijpers
stukjes hout
stukjes stof, vilt en tapijt
oude kousen en sokken
veren, pompons, franje
knopen, rietjes, lovertjes
stukjes piepschuim
weefgetouwen
Materialen voor tweedimensionale representaties
potloden
kleurpotloden
tekenkrijt
kleurkrijt
viltstiften (in verschillende diktes)
scharen
Muziekhoek

Percussie-instrumenten
trommels
tamboerijnen
triangels
ritme-instrumenten met verschillende inhoud (zand, rijst, bonen)
claves (Zuid-Amerikaans muziekinstrument)
schuurblokjes
cimbalen
bellen (die je in de hand kunt houden of aan je pols of enkel kunt
vastmaken)
xylofoons
Eenvoudige blaasinstrumenten
verschillende fluitjes
mondharmonica's

Apparatuur
cd-speler
cd's
Rekwisieten
sjaals
linten
hoepels
stokken
Boekenhoek/

Boeken

schrijfhoek

prentenboeken
boeken zonder woorden
boeken met verhalen uit verschillende culturen
boeken met rijmpjes
alfabetboeken
zelfgemaakte boeken
fotoalbums met foto's van de kinderen en hun omgeving
fotoboeken
tijdschriften
Rekwisieten
rekwisieten voor het vertellen en naspelen
Schrijfmaterialen
papier in allerlei maten, vormen en diktes
kladblokken, notitieboekjes
folders
enveloppen
puntenslijpers
stickers
stempelkussens en stempels
kleurpotloden, pennen, viltstiften
stevige schrijfmachine

Spelletjes
werkhoek

en

Materialen om te sorteren en mee te bouwen
grote en kleine kralen
dik en dun touw in verschillende lengtes
knopen, knikkers, kurken
schelpen, stenen, dennenappels, zaden
botjes van dieren
allerlei blokken
stapeldozen, -schaaltjes en ringen
staafjes
lege filmblikken

Materialen om uit elkaar te halen en in elkaar te zetten
pakkingen, bouten en moeren
grote en kleine pennenborden
ringen en paaltje voor ringwerpen
bouwstaafjes
blokken en andere vormen die in elkaar grijpen
puzzels
vormdozen en vormen
weegschalen
gereedschap
houten pennen
Materialen voor doen-alsof-spel
poppetjes en kleine dierfiguren
kaboutertjes
poppenhuizen
kleine huisjes, kerken, boerderijen enzovoort
treintjes, autootjes enzovoort
Spelletjes
kaartspelletjes
memorie
domino
lotto
eenvoudige bordspellen

