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Personal Development / Persoonlijke Ontwikkeling
18.3Development of character/ Karakterontwikkeling (3-6 AMI/NL)
15Attitude towards work/ Werkhouding
20Development of Character/ Karakterontwikkeling
20Self control/ zelfbeheersing

17.5Social Development/ Sociale Ontwikkeling (3-6 AMI/ NL)
15Impulse control/ Impulsbeheersing
20Shows respect for others/ Toont respect voor anderen

15Emotional Development/ Emotionele ontwikkeling (3-6 AMI/ NL)
15Expresses feelings adequately/ Toont gevoelens juist

16.3Grace and Courtesy/ Wellevendheid (3-6 AMI/ NL)
20Move with care/ Beweegt met beleid
15Care for the environment/ Zorg voor de omgeving
15Personal care/ Zorg voor jezelf
15Comunicate decently/ Communiceert beleefd

2016/17 1st Period: Sylvain is een vrolijke jongen in de klas. Als stil en soms verdrietig jongetje kwam hij bij ons in de klas. Sylvain is
persoonlijk al erg gegroeid sinds hij bij ons is. Hij probeert met woorden duidelijk te maken wat hij wil of wat hij nodig heeft.
De interactie tussen Sylvain en de andere kinderen is goed. Sommige kinderen willen alles voor hem doen en dat proberen we de
laatste tijd een beetje tegen te houden. Sylvain kan al heel veel zelf, maar het is toch wel erg makkelijk als anderen iets voor je doen.

Motor Skills/ Motoriek
18.3Development and refinement of motor skills/ Ontwikkeling en verfijning van de motoriek (3-6 AMI/ NL)

15Fine motor skills/ Fijne motoriek
20Gross motor skills/ Grove motoriek
20Equilibrium/ Evenwicht

2016/17 1st Period: De fijne motoriek oefent Sylvain met schep- en schenkwerkjes. Ook kralen rijgen doet hij regelmatig. Sylvain oefent
zijn grove motoriek met werkjes als tafels schrobben, de vloer schrobben en de ramen zemen. Hij heeft plezier in deze werkjes.
Het allerleukste vindt Sylvain toch wel het werkje met scheerschuim. Zijn enthousiasme is dan van veraf te zien!

Sensorial/ Zintuiglijke waarneming
30Development and refinement of senses/ Ontwikkeling en verfijning van zintuigen (3-6 AMI/ NL)
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30Development and refinement of senses/ Ontwikkeling en verfijning van zintuigen (3-6 AMI/ NL)

30Visual development/ Visuele ontwikkeling

2016/17 1st Period: Sylvain oefent met groot en klein en breed en smal. Hij heeft de aanbieding met de roze toren en de bruine trap al
een paar keer gehad. De ene keer doet hij het heel goed en heel snel, de andere keer is de toren nog niet correct opgebouwd. We
blijven lekker oefenen. Sylvain werkt graag samen, maar moet het soms ook alleen doen.

Maths/ Rekenen
15Understanding/ Getalbegrip (3-4 AMI/ 4-5 NL)
15Has knowledge and understanding of the numbers 1 through 10/ Heeft kennis en begrip van de

getallen 1 t/m 10

2016/17 1st Period: Sylvain heeft lesjes gekregen met de schuurpapier cijfers en oefent tellen tot en met tien. Hij oefent ook met het
hardop zeggen van de cijfers.

Spoken language/ Gesproken taal
17.5Spoken language/ Gesproken taal (3-6 AMI/ NL)
20Understand what is being said/ Begrijpt wat er gezegd wordt
10Is able to speak clearly/ Is in staat om duidelijk te spreken
20Vocabulary/ Woordenschat
20Enjoys wordgames and soundgames and understands the concept/ Geniet van woordspelletjes

en klankspelletjes en begrijpt het concept

2016/17 1st Period: Sylvain begrijpt meestal heel goed wat er gezegd wordt. Hij kan goed luisteren, maar doet dit niet altijd.
Sylvain oefent zijn spraak met de andere kinderen. Toch blijft het soms lastig voor hem dat hij niet begrepen wordt. Ondanks dat hij
dingen nog niet altijd onder woorden kan brengen of bepaalde klanken lastig vindt, zien wij wel een groei sinds de start deze zomer.

Written Language/ Geschreven Taal
15Preparation for writing/ Voorbereidend schrijvn (3 1/2 - 4 1/2 AMI/ 4-5 NL)
15Is able to make double lines with vertical lines/In staat om een dubbele omtrek te maken met

dubbele lijnen

2016/17 1st Period: Sylvain heeft nog niet veel gewerkt op het gebied van geschreven taal. Hij heeft geoefend met het cijfer 1 schrijven
na een lesje met de schuurpapieren cijfers. Dit vond hij erg leuk, dus we verwachten dat hij ook plezier zal hebben in letterlesjes.
Sylvain heeft lesjes gehad met de metalen inlegfiguren van andere kinderen. De pengreep is nog lastig voor hem. We oefenen eerst
met het verfijnen van zijn motoriek.

World orientation/ World oriëntatie
10Sense of time/ Tijdsbesef (4-6 AMI/ 5 - 7 NL)
10Is able to name the days of the week/ Kan de dagen van de week benoemen
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10Botany / Plantkunde (4-6 AMI)
10Understands the lessons of the botany of plants/ Begrijpt de lessen van de botanie van

plantkunde

15Zoölogy/ Dierkunde (4-6 AMI)
15Understands the lessons of the animal autonomy/ Begrijpt de lessen van de anatomie van dieren

2016/17 1st Period: Sylvain puzzelt erg graag. Dit is iets wat hij dan ook heel goed zelfstandig kan doen. Ook vindt hij het leuk om
samen met andere kinderen puzzels te maken en daar is dan ook ruimte voor. Bij de puzzels hoort ook woordenschat, dus stapje voor
stapje zullen wij hem steeds meer nieuwe woorden aanbieden.

Summary Comments
2016/17 1st Period: Sylvain is een vrolijke jongen die soms een sterke eigen wil kan laten zien en dat is goed. Hij laat steeds iets meer
zien van zijn kunnen. Wanneer hij straks meer gaat praten zal het hem allemaal iets makkelijker af gaan. Wij proberen Sylvain zijn
zelfvertrouwen te laten groeien door hem bewust te maken van wat hij wel zelf kan. Ook proberen we hem zowel samen als alleen
succes te laten ervaren met verschillende werkjes/activiteiten.
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