Checklist inrichten klas kleuters
✔

Wat?
Wat wil je veranderen?

Plaatjes bij kapstokken hangen
Tafels en stoelen van leerlingen
Groepjes maken in plattegrond
Tafels en stoelen goed zetten
Naamkaartjes maken
Namen op stoelen
Vaste kring maken en ophangen

Bureau leerkracht
Bureau in orde maken, zorgen dat het netjes is
Zorgen voor accessoires
- perforator
- post-its
- plakband
- nietmachine
- een groene nakijkpen
- pennen en potloden
- whiteboardpennen
- watervaste stiften
- stickers
- magneetjes
- paperclips
- beloningskaartjes
- dagritmekaarten
Dagritmekaarten ophangen
Materialen voor de leerlingen
Namen op de schriften schrijven
Tekenmap of schrift voor de leerlingen
Potlodenbakjes
Stiftenbakjes
Krijtbakjes
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Hoeken
Bouwhoek
Verfhoek
- Schoonmaken en vuilniszakken op het verfbord hangen
- Zorgen voor kwasten en verf
Schrijf/stempelhoek
- stempels
- verschillende soorten schrijfmateriaal
Plaats om te werken als je klaar bent?
Plaats om in tweetallen een spel te doen?
Leeshoek
- Voorgelezen boeken
- Prentenboeken
- Luisterboeken
- Stripboeken
- Tijdschriften
Rekenhoek
- materiaal
Plaats om te werken als je klaar bent?
Plaats om in tweetallen een spel te doen?
Computerhoek
- Lijstjes maken met de leerlingen achter elkaar voor de verschillende
programma’s, zodat ze elkaar kunnen roepen.
- Rooster maken wanneer de leerlingen op de computer kunnen en welke
dag met welk programma.
Knutselhoek
- Knutselkast in orde maken
- Labels op laatjes plakken
- Kastje onder gootsteen in orde maken
- Zorgen voor kranten of oud papier
- Verschillende soorten en kleuren papier
- Verf
- Verschillende kleurplaten

Aankleding lokaal
Thematafel zomer/vakantie maken met woordkaarten
- ansichtkaarten
- reisgidsen
- vakantiespeelgoed
- vakantiefoto’s
- schelpen
- weer naar school
Prikbord voor Vreedzame School
Prikbord voor werkjes leerlingen
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Opbergsysteem
Niet af bak maken
Postvakjes voor leerlingen met naam in orde maken
Mee naar huis bak
Tassenbak
Bak voor buitenspeelgoed
Map voor de leerlingen om werkjes in te bewaren

Knutselkast
Scharen in scharenblok. Linkshandige scharen met lintje of sticker
Lijm in bakjes
Laatjes leeg houden voor restjes papier

Overig
Verjaardagstas maken
Plek creëren om werkjes te laten drogen
Wc kaartjes uitprinten en ophangen

Klassenmanagement
Regels opstellen
Beloningssysteem opstellen
Timetimer ophangen

Wat verder nog
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