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Beste ouders / verzorgers, 
 
Vandaag krijgt uw kind het rapport mee naar huis.  
Wij werken in de groepen 1-2 met de methode KIJK!: een onafhankelijk kind volgsysteem. 
Door middel van deze methode wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en wordt de groep 
waarin uw kind zit, als totaal, gevolgd. KIJK! gaat uit van 17 ontwikkelingslijnen. 
Door het observeren en registreren van de 17 ontwikkelingslijnen, stel je vast óf een kind zich 
ontwikkelt en of de ontwikkeling gelijk loopt met de ontwikkeling van zijn of haar leeftijdsgenoten. 
Het is normaal dat het ontwikkelingsbeeld van een kind zich bevindt in de marge van plus of min een 
half jaar ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten. 
 
KIJK! geeft ons als leerkrachten en u als ouders/verzorgers zicht op welke ontwikkelingslijnen extra 
aandacht nodig hebben en op welke ontwikkelingslijnen het kind meer uitdaging aankan. 
 
Tijdens de rapportbespreking zal de leerkracht het rapport van uw kind graag met u bespreken en 
verder toelichten. Bij deze brief zit ook een leeswijzer die u meer uitleg geeft over de 
ontwikkelingslijnen waarop wij observeren.   
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Leerkrachten en managementteam  
Nicolaasschool 
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In deze leeswijzer kunt u lezen wat de begrippen in het rapport van uw kleuter betekenen.  
 
 

Uitleg basiskenmerken en betrokkenheidsscore 

Als een kind goed in zijn/ haar vel zit, kan het komen tot een goede ontwikkeling, dat is ons 
uitgangspunt! KIJK legt dit vast in de zogenoemde basiskenmerken en betrokkenheidsscores:  
dit zijn dé voorwaarden om tot ontwikkelen en tot leren te kunnen komen. 

 

 Basiskenmerken worden onderverdeeld in drie kenmerken;  
Kijk! Legt dit vast door middel van: 
 
+ +      =  (bijna) altijd 
+ -       =  meer wel dan niet  
- +       =  meer niet dan wel  
- -        =  (bijna) nooit  

Emotioneel vrij zijn:  
- Het kind heeft het naar zijn/haar zin op school. 
- Het kind zit goed in zijn vel. 
- Het kind is spontaan/opgewekt. 
- Het kind staat open voor contacten met leerkracht en andere kinderen. 

Nieuwsgierig zijn: 
- Het kind is actief en ondernemend. 
- Het kind zoekt nieuwe uitdagingen. 

Zelfvertrouwen hebben: 
- Het kind heeft vertrouwen in zijn/haar eigen kunnen en kennen. 
- Het kind weet van zichzelf wat het wel en niet kan. 

 

 Betrokkenheidsscore 
Kijk! Legt dit vast aan de hand van een vijfpuntsschaal. De leerkracht schat met deze schaal in 
hoeverre er sprake is van betrokkenheid.  

Schaalwaarde 1: geen betrokkenheid 
- Er is geen mate van activiteit waarneembaar. 

 
Schaalwaarde 2: lage betrokkenheid 

- Vaak onderbroken activiteit. 
 
Schaalwaarde 3: matige betrokkenheid 

- Er is sprake van een aanhoudend bezig zijn met een bepaalde activiteit. 
- Het kind is nog onverschillig t.o.v. de taak. 

 
Schaalwaarde 4: hoge betrokkenheid 

- Er is sprake van activiteit met intense momenten. 
- Het kind voelt zich uitgedaagd/aangesproken door de activiteit. 
- De activiteit krijgt betekenis. 

 
Schaalwaarde 5 : maximale betrokkenheid 

- De aandacht van het kind is vrijwel ononderbroken en intens gericht op de activiteiten die 
het uitvoert. 
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Uitleg ontwikkelingslijnen: 
 
Chronologische leeftijd: De leeftijd van het kind op het moment van de observatie. Zichtbaar op het 
rapport als het laatste driehoekje bij elke ontwikkelingslijn. 
 

Ontwikkelingslijn Uitleg  

Zelfbeeld: Van gericht zijn op jezelf naar steeds meer oog hebben voor de ander en 
rekening houden met die ander. Het kunnen onderscheiden van je eigen 
emoties en die van de ander. Weten wat je wel en niet kan. 

Relatie met 
volwassenen: 

De mate en wijze van contact met de groepsleerkracht(en). 
 

Relatie met kinderen: De mate en wijze van contacten met andere kinderen. Het al dan niet 
rekening houden met elkaar en het aangaan van vriendschappen. 

Spelontwikkeling: De ontwikkeling van alleen spelen tot samenspelen en van nadoen tot en 
met eigen rollenspel. 

Taakgerichtheid en 
zelfstandigheid: 

In hoeverre het kind bezig is met het uitvoeren van een opdracht. De wijze 
en mate van het zelf oplossen van problemen. 

Grote motoriek: Bewegingen met het hele lichaam zoals klimmen, lopen, springen, 
evenwicht, vangen en gooien.  

Kleine motoriek: Activiteiten die uitgevoerd worden met de vingers, handen, armen en ogen. 
Zoals bijvoorbeeld het hanteren van voorwerpen, bouwen, tekenen, 
vouwen en knippen. Het potlood wordt vastgehouden tussen duim en 
wijsvinger en ondersteund door de middelvinger.  

Tekenontwikkeling: Hoe tekent het kind bekende voorwerpen (mensfiguren, huizen, dieren)  

Visuele waarneming: Het maken van steeds moeilijkere puzzels. Het kunnen herkennen en 
onderscheiden van vormen, kleuren en figuren tot aan het herkennen en 
onderscheiden van cijfers en letters. 

Auditieve 
waarneming: 

Het kunnen onthouden van liedjes en rijmpjes en ook het zelf kunnen 
rijmen. Goed kunnen luisteren en het verschil horen tussen woorden en 
klanken. 

Mondelinge 
taalontwikkeling: 

De ontwikkeling van het spreken in enkelvoudige zinnen tot het vertellen 
van een verhaal met een juist woordgebruik en zinsbouw. 

Lichaamsoriëntatie: De kennis van het eigen lichaam, van lichaamsdelen en van houdingen en 
bewegingen. 

Ruimtelijke 
oriëntatie: 

Met behulp van het eigen lichaam begrippen toepassen zoals achter-voor. 
Het toepassen van ruimtelijke relaties, bv. “Het kind staat naast het huis”. 

Tijdsoriëntatie De ontwikkeling van het kennen van de eigen leeftijd tot inzicht in de dagen 
van de week evenals het kunnen herkennen van de seizoenen. 

Beginnende 
geletterdheid: 

Belangstelling voor geschreven ‘taal’ (lezen van prentenboeken), inzicht in 
de relatie tussen gesproken en geschreven taal, belangstelling voor klanken 
en letters en het zelf maken/lezen van letters en woorden.  

Beginnende 
gecijferdheid: 

Verschillende manieren van hardop tellen en tellen van hoeveelheden. Het 
herkennen en benoemen van de cijfers en weten wat ‘erbij’  en ‘eraf’  
betekent.  

Ontwikkeling van het 
logisch denken:  

Het kunnen benoemen van begrippen. Het door middel van passen en 
meten kunnen ordenen van voorwerpen op meerdere eigenschappen. Het 
op volgorde kunnen leggen van een verhaal. 

 
 
 


