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Achtergrond en context VBSZ De Regenboog 

 
Waar? Land België 

Kader VBSZ De Regenboog 
Lokale omgeving Platteland  
Locatie in het kader Kleuterschool en lagere school 

Wie? 
(Kinderen) 

Leeftijdsgroep / leeftijd van 
de kinderen 

3‐12 jaar 

Aantal kinderen in de klas Ongeveer 15 kinderen   
Profiel van de kinderen  
Groepen Gemengde vaardigheden 

Wie? 
 
(Volwassenen) 

Aantal volwassenen 
 

1 

Rol van de volwassenen Klasleerkracht 
 

Rol van de CEYS-leerkracht op 
school 

Kleuteronderwijzer 

Ervaring van de CEYS-
leerkracht 

11 jaar ervaring als kleuteronderwijzer 

Kwalificaties van de CEYS-
leerkracht 

Bachelor‐diploma kleuteronderwijs  

Wanneer? Tijdspanne van thema 
beschreven in curriculum 

Activiteiten gespreid over 2 dagen  

Tijdstip Voorjaar 
Frequentie Activiteiten gespreid over 2 dagen, deels geleide 

activiteiten met de hele groep, kleine groepen en 
zelfstandige activiteiten. 

Duur van de les Er zijn geen formele lestijden. 
 Hoe? 
  

Organisatie van de leerruimte Ruimte binnen en buiten. 
Planning De leerkracht werkt een mix van door een 

volwassene geleide activiteiten en door de 
kinderen gestuurde zelfstandige activiteiten uit. 
De interesses van de kinderen worden vastgesteld 
en uitgewerkt in plannen. 

Wat? Thema Waterdoorlaatbaarheid   
Linken naar nationale en 
lokale richtlijnen 

- Dingen ontdekken en nauwkeurig 
onderzoeken.  

- Verschillende ervaringen met elkaar in 
verband kunnen brengen. 

- Ervaringen kunnen delen met en voorstellen 
aan elkaar. 

Linken naar het schoolbeleid De school ondersteunt de invoering van STEM‐
activiteiten (Wetenschap, Technologie, Techniek 
& Wiskunde) en heeft eerder al meegewerkt aan 
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nationale & internationale (STEM‐)projecten. 
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