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Age: 4 years 11 months

Personal Development / Persoonlijke Ontwikkeling
70Development of character/ Karakterontwikkeling (3-6 AMI/ NL)
70Attitude towards work/ Werkhouding
70Development of Character/ Karakterontwikkeling
70Self control/ zelfbeheersing

53.3Social development/ Sociale Ontwikkeling (3-6 AMI/ NL)
50Impulse control/ Impulsbeheersing
60Shows respect for others/ Toont respect voor anderen
50Handles conflicts adequately/ Hanteert conficten adequaat

60Emotional development/ Emotionele ontwikkeling (3-6 AMI/ NL)
60Expresses feelings adequately/ Toont gevoelens juist

60Grace and Courtesy / Wellevendheid (3 - 6 NL/AMI)
60Move with care/ Beweegt met beleid
60Care for the environment/ Zorg voor de omgeving
60Personal care/ Zorg voor jezelf
60Comunicate decently/ Communiceert beleefd

2015/2016 3rd Period: Chloé kan nog steeds gemakkelijk voor zichzelf kiezen wat voor activiteit ze wil gaan doen. Chloé is heel
taakgericht, geordend en leergierig.  Ze doet haar werk in een vaste gestructureerde volgorde. Ze zoekt de uitdaging in nieuwe lesjes
en zorgt er ook voor dat ze dingen herhaalt. Ze komt soms wat onzeker over. Komt dat uit bescheidenheid of is het iets anders, wat ik
nog niet goed kan duiden?

Ze zou best wat meer voor zichzelf op mogen komen. Ze kan veel en ze gaat zo haar eigen gangetje. Ze kan niet zo goed met kritiek en
/ of complimenten omgaan en soms is het lastig voor haar om heel duidelijk aan te geven wat haar dwars zit of wat ze wil.

Ze is rustig en gaat goed met de andere kinderen om. Ze heeft meer contact met de kinderen die wat ouder zijn dan met haar
leeftijdsgenootjes, met wie ze het overigens ook goed kan vinden.

Chloé voelt zich thuis op school.
In het begin was ze verlegen naar ons toe, maar nu is dat slechts heel af en toe nog het geval. Ze houdt er niet van in het spotlicht te
staan.
Ook als je haar heel direct vragen stelt, is het soms wat lastig voor haar daarop te reageren. Ze lijkt heel behoedzaam te werk te gaan.
Ze is wellicht ook een beetje bang om fouten te maken.

Motor skills/ Motoriek
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73.3Development and refinement of motor skills/ Ontwikkeling en verfijning van de motoriek (3 - 6
NL/AMI)

60Fine motor skills/ Fijne motoriek
80Gross motor skills/ Grove motoriek
80Equilibrium/ Evenwicht

2015/2016 3rd Period: Chloe kent de omgeving. Ze weet  precies waar alles te vinden is. Ze herkent de volgorde van de leerlijn van de
materialen. Ze weet heel goed waar ze de laatste aanbieding in heeft gehad en waar ze nu zelf mee verder kan oefenen, hetgeen ze
dan ook volop doet. Wat dat betreft heeft ze weinig sturing en / of begeleiding nodig.

Chloe is veel met taal en rekenen bezig, maar af en toe vindt zij het fijn om weer even haar gedachten op nul te zetten en bijvoorbeeld
met de diverse expressie technieken bezig te zijn, hetgeen niet alleen goed is voor de ontwikkeling van de motoriek, maar ook voor het
sociale aspect.
Met andere woorden vindt ze het ook gewoon gezellig met iemand anders aan een tafeltje te gaan zitten werken.

Sensorial/ Zintuiglijke waarneming
52.5Development and refinement of senses/ Ontwikkeling en verfijning van zintuigen (3 - 6 NL/AMI)

60Visual development/ Visuele ontwikkeling
50Auditory development/ Ontwikkeling van het gehoor
50Development of tactile sense/ Ontwikkeling van het tastzintuig

2015/2016 3rd Period: Chloé heeft al bijna al het zintuiglijk materiaal aangeboden gekregen. Naast bijvoorbeeld de bellen heeft ze nu
ook met de reukkokers gewerkt.
Af en toe wordt er nog wat nieuw zintuiglijk materiaal de klas in gebracht en dan heeft dat zeker haar belangstelling.

Wij willen haar nog steeds meer zintuiglijke materialen aanbieden op gebied van de geometrie, zoals de lichamen en het geometrisch
en botansiche kastje, hetgeen er de laatste tijd nog nog van gekomen is.

Ze is wel heel uitdrukkelijk aan de gang gegaan met het vlaggenmateriaal over Europa.

In het werken met zintuigelijk materiaal zit een routine: je zoekt naar contrasten, je paart en je ordent. Ze zit nu in het stadium dat ze het
combineren van materialen aan het uitvinden is. We willen haar ook de materialen nog laten graderen en laten benoemen.

Naarmate ze ouder wordt, wordt de interesse voor de zintuiglijke materialen minder en maakt deze plaats voor bijvoorbeeld meer de
culturele / kosmische materialen.

Maths/ Rekenen
90Understanding  / Getalbegrip (3-4 AMI/ 4-5 NL)
90Has knowledge and understanding of the numbers 1 through 10/ Heeft kennis en begrip van de

getallen 1 t/m 10
90Has knowledge and understanding of the number 11 to 20/ Heeft kennis en begrip van de

getallen 11 tot 20

80Lineair counting/ Linear tellen (4½ -6 AMI/ 5-7 NL)
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80Lineair counting/ Linear tellen (4½ -6 AMI/ 5-7 NL)
80Has knowledge and understanding of the numbers 1 through 100/ Heeft kennis en begrip van de

getallen 1 t/m 100

50Addition up to 20/ Optellen tot 20 (4½ -6 AMI/ 6-7 NL)
50Has  memorised the additions through 20/ Heeft de optellingen t/m 20 geautomatiseerd

20Multiplication/ Vermenigvuldigen (4½ -6 AMI/ 6-8 NL)
20Has memorised the multiplication tables up through 10/ Heeft de tafels van vermenigvuldiging t/m

10 geautomatiseerd

30Subtraction from 20/ Aftrekken van 20 (4½ -6 AMI/ 6-7 NL)
30Can make subtractions up through 20 with materials/ Kan aftreksommen t/m 20 met materiaal

maken

Intro decimal system/ Intro decimale systeem (4-5 AMI/ 7-8 NL)

Can form and name numbers through 9999/ Kan getallen t/m 9999 Formeren en benoemen

2015/2016 3rd Period: Chloé werkt met een groot aantal onderdelen van rekenen.
Bij het lineair tellen gaat het om reeksen van getallen, bijvoorbeeld die tot en met twintig, maar ook het overslaand tellen zoals met de
korte kettingen van de getallen tot en met tien.
Bij de korte ketting van zes telt ze bijvoorbeeld 6, 12, 18, 24, 30 en 36. Deze korte ketting van zes is het hetzelfde als het vierkant van
zes. Aldus wordt er een voorzichtig begin gemaakt met het kwadrateren van getallen.

Ze heeft veel gewerkt met het honderdbord en de laatste tijd ook wel met het honderdkleed.
Ook is Chloé hard aan het werk met het memoriseren van de optel- en aftrektafels.
Dit doet ze onder andere met de slangensommen en het optel- en aftrekbord. We hebben ook geoefend met  de vermenigvuldigkralen
en het vermenigvuldigbordje voor de vermenigvuldigtafels. We hebben ook wat gedaan met de deeltafels in de vom van het
zogenaamde pindastel en het deelbordje.

Spoken language/ Gesproken taal
62.5Spoken Language/ Gesproken taal (3-6 AMI/ NL)
80Is able to speak clearly/ Is in staat om duidelijk te spreken
60Is able to answer questions easily/ In staat om gemakkelijk antwoord te geven
60Is able to use detailed six to eight-word sentences/ Is in staat om gedetailleerde zinnen van 6 tot

8 woorden te formuleren
50Vocabulary/ Woordenschat

2015/2016 3rd Period: Chloé luistert heel aandachtig en lijkt oprecht geinteresseerd in wat er zoal besproken wordt in de kring en in
kleiner groepsverband. Ze  pakt nieuwe woorden op die zij hoort tijdens kringgesprekken of namenlesjes van materialen, waardoor haar
woordenschat zich behoorlijk aan het ontwikkelen is.

Written Language/ Geschreven taal
62.5Preparation for writing/ Voorbereidend schrijven (3½ - 4½ AMI/ 4-5 NL/)
60Is able to make double lines with vertical lines/In staat om een dubbele omtrek te maken met

dubbele lijnen
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62.5Preparation for writing/ Voorbereidend schrijven (3½ - 4½ AMI/ 4-5 NL/)
60Is able to make a combination of shapes/Kan gecombineerde figuren maken
70Able to write letters on paper/Kan letters op papier schrijven

97.5Symbols/ Symbolen (3-5 AMI/  4-6 NL)
100Knows 10 letters/ Kent 10 letters
100Knows 20 letters/ Kent 20 letters
100Knows 26 letters/ Kent 26 letters
90Knows all phonemes/ Kent alle tweetekenklanken

Writing/ Schrijven  (4,5-7 AMI/ 6-7 NL)

Able to write words between two lines/In staat om woorden tussen 2 lijnen te schrijven

Can write short, simple stories/Kan korte, eenvoudige verhaaltjes schrijven

96Initial reading/ Aanvankelijk lezen (4-5 AMI/ 5-6 NL)
95Is able to recognize sounds consecutively/Kan klanken herkennen op volgorde

100Is able to build phonetic words with moveable alphabet/In staat om fonetische woorden te
bouwen met grote letterdoos

100Reads fonetic words/ Leest fonetische woorden
90Reads phonemes Leest dubbelklank woorden

100Reading/ Lezen (5-6 AMI/ 6-7 NL)
100Reads short sentences/ Leest korte zinnen

2015/2016 3rd Period: Chloé is druk bezig met geschreven taal. Ze heeft de afgelopen tijd veel aan allerhande leesoefeningen gewerkt.
Ze leest met de leesmoeder, ze doet werkjes samen met een vriendinnetje, ze doet leeswerkjes zoals die met betrekking tot allerhande
vruchten en vervoermiddelen. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze is er wel op de een of andere manier mee bezig.

Hoe mooi is het om te zien dat ze woorden als sneeuwschuivers en verkeersopstoppingen aan het lezen is. Door veel te oefenen en
herhalen zal haar lezen alleen maar vloeiender worden en haar nog gemakkelijker afgaan. Je ziet haar genieten van al dit soort werk.

World orientation/ Wereldoriëntatie
60Geography/ Aardrijkskunde (4-6 AMI/6-8 NL)
60Can name the continents of the worldpuzzle/ Kan de continenten benoemen van de wereldpuzzel

Is able to name the flags from Europe/ Kan de namen van de Europese vlaggen benoemen

2015/2016 3rd Period: Chloé is, zoals gezegd, veel bezig met leeswerkjes. Ze leest over van alles en nog wat. Ze probeert ook haar
eigen verhalen te schrijven en dat gaat haar behoorlijk goed af.

Het lezen met de leesmoeder vindt ze ook heel leuk om te doen.

In de kring luistert ze heel aandachtig en geinteresseerd naar alles wat daar besproken wordt en aan bod komt. Zoals gezegd is ze nu
druk doende met het vlaggenmateriaal van Europa.

De kaart van de wereld met zijn zeven werelddelen wordt ook nogal eens door haar gepakt.
Daar hoort ook bij ieder continent wat plaatmateriaal, zodat ze een indruk krijgt van hoe de dieren, mensen, behuizing, etc. er in dat
specifieke werelddeel uitzien.
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60Geography/ Aardrijkskunde (4-6 AMI/6-8 NL)
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