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02/11/2021

door Lieselotte Desmedt

 

Esmée Bomberna 
Klasoverleg kleuter

Klasoverleg Schooljaar 2021-2022 Klas 1KA
 

Status

1  trimester 2  trimester 3  trimester
 Geen actie nodig  Geen actie nodig  Geen actie nodig
 Op te volgen  Op te volgen  Op te volgen
 Alarm!  Alarm!  Alarm!

Signalering

 Socio-emo  Socio-emo  Socio-emo
 Taalontwikkeling  Taalontwikkeling  Taalontwikkeling
 Denkontwikkeling  Denkontwikkeling  Denkontwikkeling
 Motoriek  Motoriek  Motoriek
 Thuissituatie  Thuissituatie  Thuissituatie
 Werkhouding/gedrag  Werkhouding/gedrag  Werkhouding/gedrag

   
2  trimester datum:  7/02/2022
Aanwezig: Lieselotte, Tom, Julie 
 
1. VOORBEREIDING DOOR DE LEERKRACHT

Ontwikkelingsdomeinen en WBC: zie evaluatie klasoverleg kleuter
Signalering van het probleem:
 

Geleverde inspanningen:
Klas:  

Zorggroepen:  TG:
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Woordenschat ok. Gebruikt wel vaak
verkleinwoorden.
Lage concentratie! Extra aanmoediging nodig om te
luisteren.
Uitspraak: Slecht!
Spelbegrip: OK. Maakt wel soms fouten doordat ze
niet geconcentreerd is.
Vertellen: Vertelt goed, maar begint tussendoor over
andere dingen te praten.
Tegenstellingen: Ok
Plaatsbegrippen: ok
Vragen beantwoorden: Begint goed, maar
halverwege is de concentratie weg en lukt het niet
meer goed. Ze antwoordt dikwijls naast de kwestie.
 
FM:
Pengreep: Wisselt van hand.
Scheuren -
Lijmen +/-
Stempelen +/-
Rijgen +/-
Wiebelmaan +/-

Testen:  

Klasobservaties ZOCO:  

Andere:  

Concrete hulpvraag? Wat wil je met het kind bereiken?
 



3  / 5

2. IN TE VULLEN TIJDENS/NA MDO: CONCRETE AFSPRAKEN
GEMAAKT TIJDENS MDO

DOEL  

ACTIE(S) + WIE Maak de acties aan in het takenbeheer.

BESLUIT F0:

F1: TG - FM

F2:

WIE DOET WAT? Wie?/Wat?

Info:
Uitspraak opvolgen! 
Positie van haar mond in het oog houden!

Oudergesprek  

 
3  trimester datum:  7 juni 2022
Aanwezig:  Lieselotte, Tom en Julie
 
1. VOORBEREIDING DOOR DE LEERKRACHT

Ontwikkelingsdomeinen en WBC: zie evaluatie klasoverleg kleuter
Signalering van het probleem:
Uitspraak !
Fijne motoriek

Geleverde inspanningen:
Klas: Veel aan het woord laten, dingen laten benoemen.

Antwoorden op vragen, ..
 
Pincetten aangeboden, rijgmateriaal, schaar (
kniptafel)

de
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Zorggroepen:  Taalgroepje:
Uitspraak: SCH / KL / R / STR
Teletopter ipv helicopter
Spel waar is ...? moeilijk!
Verhaal uit de klas: vragen beatnw.: +
Vrij vertellen: ok, maar moeilijk om vragen correct te
beantw. vertelt steeds eerst iets anders.
Geheugen: -
Taalbegrip: +
Juiste prentjes aanduiden: +
Verwoorden van prentjes: + (enkel: keuken ipv
koken)
Praatplaat +
Woordenschat: +/-
Plaatsbegrippen:  nog moeite met naast / tussen /
achter/ voor / onder
Kleuren: ok
 
FM:
Knijpertjes: In het begin moeilijk, maar dan ok.
Schilderen rondjes: ok, Slalom: redelijk goed.
knippen: wijsvinger gaat steeds in de schaar.
FM koffer: wat bazig.
Prikken: ok

Testen:  

Klasobservaties ZOCO:  

Andere:  

Concrete hulpvraag? Wat wil je met het kind bereiken?
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 Op te volgen voor uitspraak ? Logo nodig?

2. IN TE VULLEN TIJDENS/NA MDO: CONCRETE AFSPRAKEN
GEMAAKT TIJDENS MDO

DOEL  

ACTIE(S) + WIE Maak de acties aan in het takenbeheer.

BESLUIT F0 

F1: TG / FM

F2:

WIE DOET WAT? Wie?/Wat?
Ouders aanspreken: volgend jaar waarschijnlijk logo
op te starten voor de uitspraak. + positie van haar
mond in het oog houden.
Info:

Oudergesprek Ouders zullen de uitspraak blijven opvolgen !

 


