
 
 

 

Inspiratie voor  
een uitdagende  
leeromgeving

Spelend leren 
met kleuters! 
Kleuters maken kennis met de wereld om hen heen. 

Hoe kun jij ervoor zorgen dat de leeromgeving voor jouw kleuters  
nóg uitdagender, speelser en effectiever wordt ingericht?  
Bekijk in deze brochure hoe ons ontwikkelingsmateriaal ingezet  
kan worden in verschillende hoeken. Maak daarnaast kennis  
met ons vernieuwde aanbod en Onderbouwd, een complete  
kleutermethode waarbij doelmatig spelend leren centraal staat.
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I n h o u d

Inventariseer op gemakkelijke wijze of je huidige ontwikkelings- 
materiaal alle leerdoelen dekt. De inventarisatiehulp biedt  
hierbij uitkomst. Na het invullen krijg je per leerdoel inzicht  
in je ontwikkelingsmateriaal. Is je aanbod gevarieerd genoeg  
of vallen er hiaten? Aanvullend kun je zien wat er per leerdoel  
aan ontwikkelingsmateriaal beschikbaar is. 

Inventariseer  
je ontwikkelings-
materiaal

42

36

Onderbouwd is een complete methode 
voor het jonge kind. Doelgericht  
en spelend leren met kleuters!

Maak kennis met de verschillende onderdelen van  
Onderbouwd. Het Onderbouwd leerpakket, het Onderbouwd  
klassepakket, de Onderbouwd themapakketten en het 
Onderbouwd registratiepakket worden duidelijk uitgelegd. 

Maak 
kennis met 
onderbouwd

Verken 
de methode

28 

Ontdek  
de nieuwste 
materialen 
van 2014! 

24 Nieuw

Laat een kind geleerde vaardigheden toepassen  
in een speelse en inspirerende omgeving.  
Gaat een kind doelgericht te werk of krijgt  
hij alle vrijheid? Zorg voor gevarieerde en  
uitdagende hoeken. Wij helpen je hier graag bij!

Er vaar het 
in hoeken

4



 

 
 

Laat kinderen op een speelse manier  

kennismaken met aanvankelijk lezen.  

Al spelend ervaren kinderen klanken,  

letters, woorden en zinnen. 

Leeshoek
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E r v a a r  h e t  i n  h o e ke n

Luisterklank
522.929  

Verteldobbelstenen
681.137  

Rail-letterstempels
042.590

Letterdoos magnetisch
042.525

Letterrondo  
522.938

Zoek het woord  
522.051

Met andere woorden
068.123

Zoek het woord stempelset
523.134

Vijf op een rij
522.067  

Letterdobbelstenen
522.051  

Lettertje tik
042.113

Villa letterpret
522.187

Pin de zin
523.189  

Letterdobbelstenen
522.051  

  Leren lezen 
doe je in 
    de Leeshoek!



 

 
 

Laat kinderen op een speelse manier  

kennismaken met beginnende gecijferdheid.  

Al spelend ervaren kinderen getallen,  

hoeveelheden, tijd, meten en geld.
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E r v a a r  h e t  i n  h o e ke n

rekenhoek

Leren rekenen 
  doe je in 
 de rekenhoek!

Dobbelstenen hout
522.090

Zoek en tel tot 10
522.884  

Teldiagram 1 tm 5
522.176

Zoek en tel tot 20
523.240

Padvinder
523.239

Rekenhanden
523.001

Motoriekbord fruit (tellen)
522.939

Reken eierdoos
523.002

Telstraatje
522.882

Cijfervormen
042.025

Teldiagram 6 tm 10
522.177

Bouw je dierentuin
521.363

Reuzezandlopers
106.118

Rekenflat
522.183

Cijferstempels (open)
042.486

Teldiagram 11 tm 20
523.195



 

 
 

Laat kinderen het dagelijks leven nabootsen  

in de huishoek. Al spelend worden diverse sociale 

vaardigheden geoefend in één vaste omgeving. 
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E r v a a r  h e t  i n  h o e ke n

Kruip in de huid  

   van een ander  

  in de Huishoek!

huishoek

Pannenset
523.116

Koffiemachine
523.113

Magnetron
523.043

Stofzuiger
523.115

Wasdroogrekje 522.478
Mini wasknijpers 036.220

Schoonmaaktrolley
523.064, 523.065, 522.771

Vaatwasser
523.112

Barbecue
523.116

IJs-vis-fruit-kar
523.117

Lunch snijset
522.483

IJs-vis-fruit kaartjes
523.140

Broodrooster
523.114

Wasmachine
522.692

Fornuis
522.690

Houten barbecueset
523.136

Pizza
522.384
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E r v a a r  h e t  i n  h o e ke n

 
 

Laat kinderen op een speelse manier  

kennismaken met bouwen en constructie. 

Al spelend krijgen kinderen inzicht in  

constructies. Binnen no time kunnen zij  

zelf iets soortgelijks in elkaar zetten.

Leer creëren in de

Bouwhoek

groot
klein

Triqo
521.170

Kapla schoolset
521.110, 521.120 

Domino bouwset
523.127

Toolkid
022.700

Haagse set in 3 kisten  
522.119

Haagse set in kast 
522.118, 578.105

Bouten en moeren
136.010

Bouwhoek opdrachtkaarten
522.982

Scheidingswandje
523.210

Plentyplay
521.180

Jenga
035.124

Gereedschapskoffer
522.098

Werkbank
523.097

Bouwblokken naturel
522.480

Kapla tomtect
521.109
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E r v a a r  h e t  i n  h o e ke n

 
 

Laat kinderen op een speelse manier  

hun onderzoekende houding ontwikkelen.  

Al spelend ervaren kinderen meer over  

de wereld om zich/hen heen. 

ontdekhoek

Leer ontdekken  
      in de  
    Ontdekhoek!

Loepen (set 12 st.)
130.002

Bugbox insectendoosje
522.022

Bloemenpers
523.179

Dierenpuzzels
523.093

Boven en onder puzzelserie  
522.850

Groeipuzzel serie 2 
522.015

Magneet experimenteer spel
523.275

Triama puzzels
522.825, 522.826

Petri schaaltjes (set 20 st.)
055.045

Buggy ultraviewer
522.025

Thermometer
147.014

Inlegplanken dierenhuiden 
schub en schild  523.208

Inlegplanken Afrikaanse 
vachten  523.209

Kijkpotjes (set 6 st.)
130.007

Pincet
755.581
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E r v a a r  h e t  i n  h o e ke n

 
 

Laat kinderen op een speelse manier  

kennismaken met hun fijne motoriek.  

Al spelend ervaren kinderen diverse  

technieken waarbij hun fijne motoriek  

geoefend wordt. 

    Voorbereidend 

  schrijven doe je 

       in de Motoriekhoek! 

motoriek-
  hoek

Vetrovorm
522.462

Rubando
521.264

Lettermotoriek
522.100

Schrijfbordje gelinieerd  
590.277

Zand- schrijfbord  
106.209

Zand- schrijfbord attributen
106.210

Schrijfbordje blanco
590.276

Bijenkorf
106.301

Ringen en stokjes
522.172

Motoriekbord
522.392

Schrijfpatronen
042.550

Handomdraaikast
522.202

Inhoud handomdraai
522.204

Kralo groepsset
522.808, 522.809

Motoriek
522.274



 
 

Plaats het transparante 
tussenschot en  
creëer een loket!

  post- 
 kantoor

 
 

 

De themahoek kan telkens anders ingericht worden en daarbij  

een andere beleving creëren. Het meerkeuzemeubel helpt je hierbij.  

In één handomdraai ontstaat er een nieuwe speelomgeving waar- 

binnen kinderen al spelend kennismaken met de wereld om hen heen.  

Een eerste kennis-making met wereldoriëntatie is gemaakt!
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E r v a a r  h e t  i n  h o e ke n

thema

hoek

Meerkeuzemeubel
522.192

Euroset magnetisch 
577.026

Euroset magnetisch 
klassikaal  577.025

Letterstempels outline
042.066

Educo brievenbus
523.184

Kassa en pinautomaat 
523.006

Telstraatje 
522.882

Postbode 
575.265

Reuze stempelset 
530.411
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E r v a a r  h e t  i n  h o e ke n

thema

hoek
 

Meerkeuzemeubel
522.192

Winkelwagen
009.203

Fruit
522.366

Weegschaal hout
522.185

IJs-vis-fruit kaartjes
523.140

Boodschappenmandje
522.201

Groente
522.372

Pizza
522.384

Kassa, pinautomaat  
en pinpas  523.006

 
 

Plaats de luifel en 
creëer een marktkraam!

De themahoek kan telkens anders ingericht worden en daarbij  

een andere beleving creëren. Het meerkeuzemeubel helpt je hierbij.  

In één handomdraai ontstaat er een nieuwe speelomgeving waar- 

binnen kinderen al spelend kennismaken met de wereld om hen heen.  

Een eerste kennis-making met wereldoriëntatie is gemaakt!

supermarkt



 
 

Plaats de spiegel en  
creëer zo een schoon-
heidssalon of kapsalon!

 
 

De themahoek kan telkens anders ingericht worden en daarbij  

een andere beleving creëren. Het meerkeuzemeubel helpt je hierbij.  

In één handomdraai ontstaat er een nieuwe speelomgeving waar- 

binnen kinderen al spelend kennismaken met de wereld om hen heen.  

Een eerste kennis-making met wereldoriëntatie is gemaakt!
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E r v a a r  h e t  i n  h o e ke n

thema

hoek

schoonheids- 
 en kapsalon

 

Meerkeuzemeubel
522.192

Lippenstift grimas
177.054

Eurobiljetten
042.134

Make-up potloden
177.027, 177.028 

Schminksets
177.000

Glitter tip creme zilver/goud
177.021, 177.022

Telefoon set
522.365

Kassa, pinautomaat  
en pinpas  523.006

Kapperskoffer
522.121
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Verrijk je leeraanbod met onze Educo apps.  

Speel het Educo spel digitaal net zoals in het echt! 

Verkrijgbaar in de Appstore vanaf juli 2014.

Educo 
Apps  

E d u c o  A p p s
 
 

Figurogram
522.231

Oorzaak - gevolg 
522.340

Zoek de vorm
522.909

Combino
522.036

 Telstraatje 
522.882

Zoek en tel
522.884

Wat hoort er niet bij?
522.865

Motoriekbord
522.392

Resulta 
522.428

Luister-lotto 522.526

Memo Ed 
523.000

vanaf
juli 

2014

   Verkrijgbaar 

in de Appstore 

      vanaf juli 2014
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Ontdek de nieuwste  
materialen van 2014! 

Met DUPLO StoryTales laat je kinderen kennismaken met  
de beginselen van het verhalend vertellen. Het sprookjesfiguur  
Billy de Geit neemt de kinderen mee op avontuur.  
Kinderen leren verhalen bedenken, nabouwen en aanpassen.  
Op speelse wijze worden creativiteit, fantasie en woordenschat 
gestimuleerd en geoefend.

Vaardigheid: Communiceren

Met het spel Padvinder kan er op diverse manieren geoefend 
worden met passen en meten. Meerdere kinderen kunnen 
samen met behulp van de kleurendobbelsteen en pionnen  
de spelvariant spelen. Maar ook individueel kan een kind  
naar hartenlust zelfstandig experimenteren met het passend 
invullen van het spelbord.

Vaardigheid: Lengte

LEGO Education  
DUPLO Stor yTales

Nieuw

Met het spel Zwaarder en lichter vergelijken kinderen verschillende 
voorwerpen en hun gewicht met elkaar. Het kind moet inschatten  
welk voorwerp lichter of zwaarder is en de beeldkaartjes op goede 
volgorde leggen (van licht naar zwaar). Differentiatie is mogelijk  
door te kiezen uit twee verschillende soorten kaarten.  
Door de beeldkaartjes om te draaien komt er een leuke afbeelding  
tevoorschijn. Dit maakt de opdrachtkaarten zelfcontrolerend.  

Vaardigheid: Gewicht

Zwaarder en lichter

Padvinder

Oefen de kleuren op een simpele manier  
met deze Kleurendomino. Zoek steeds twee 
dezelfde kleuren bij elkaar.

Vaardigheid: Kleur

Kleurendomino

‘  LEGO Stor yTales  
 is de voorloper op  
 LEGO Stor yStar ter   
 en leert kinderen  
 spelender wijs  
 waar hun fantasie  
 ze kan brengen.’ 

Zwaarder en lichter  
523.241

Padvinder  
523.239

Set StoryTales  
090.187

Kleurendomino  
523.238
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Moet je luisteren is een interactief spel voor twee kinderen. 
Het ene kind omschrijft mondeling wat hij op zijn beeld-
kaartje ziet. Het andere kind luistert goed en zoekt naar de 
bijbehorende afbeelding op de opdrachtkaart. Vervolgens 
schuift hij het bijbehorende kleurkaartje door de juiste  
gleuf op het opzetblok. Wanneer alle beeldkaartjes aan  
bod zijn geweest kan de opdrachtkaart omgedraaid worden 
ter controle. De opdrachten gaan om het beschrijven van  
situaties, ruimtelijke begrippen, kleuren, aantallen, grootte 
en het horen van woorden voor- of achteraan in een rij. 

Vaardigheid: Communiceren

Met Klap het woord oefenen kinderen op simpele wijze  
een woord in lettergrepen verdelen. Het kind bekijkt  
de afbeelding op de opdrachtkaart. Door het juiste aantal 
lettergrepen te klappen komt het kind tot het aantal  
lettergrepen. Door ter controle de opdrachtkaart om  
te draaien wordt het juiste aantal lettergrepen zichtbaar.

Vaardigheid: Klankgroepen

Met Zoek en tel moet het kind de afgebeelde  
voorwerpen op een themaplaat zoeken en tellen.  
Als zij het totale aantal hebben geteld schuiven  
ze dit aantal kralen op de standaard. Door ter  
controle de opdrachtkaart om te draaien wordt  
het juiste aantal zichtbaar. Met hoeveelheden 
 tot en met 20. 

Vaardigheid: Resultatief tellen

Moet je luisteren

Klap het woordZoek en tel 
tot 20

Moet je luisteren
523.122

Opzetblok
512.245 

Zoek en tel tot 20
523.240

Hoe laat is het? 
523.138

 

 

Kinderen oefenen het  klokkijken met Hoe laat is het? Met dit  
spel leren zij hele uren, halve uren en kwartieren af te lezen.  
Daarnaast maken zij kennis met de bijbehorende begrippen  
als het uur, het halve uur, het kwartier en de minuut.

Vaardigheid: Tijd

Met Verdeel! leren kinderen spelend  
optellen, aftrekken en splitsen.  
De overheerlijke cupcakes moeten  
verdeeld worden over de verschillende 
dienbladen. Bakken wordt rekenen!

Vaardigheid: Optellen en aftrekken

De Verrassingspuzzel is een uitdagende manier van puzzelen. Vooraf 
is het voor de kinderen een verrassing welke afbeelding er moet 
ontstaan. Op de deksel van de puzzelkist staat een afbeelding die de 
kinderen al aan het denken zet. Tijdens het puzzelen ontdekt het kind 
wat er zich afspeelt op de puzzel.

Vaardigheid: Woordenschat

Met de Splitsmachine kunnen split- 
singen tot en met 12 geoefend worden. 
Een zelf te kiezen aantal knikkers wordt 
in de splitsmachine geplaatst. De splits-
machine verdeelt deze knikkers over  
2 bakjes. Al spelend krijgt het kind 
inzicht in de structuur van een hoeveel-
heid en leert splitsingen voorspellen. 

Vaardigheid: Splitsen

Hoe laat is het?

Verdeel!

Verrassingspuzzel

Splits-
machine

Nieuw

307.900 
Splitsmachine

523.234 
Verrassings-

puzzel

307.900 
Verdeel!

Klap het woord 
523.237
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Onderbouwd is een complete methode voor het jonge kind.  

Doelgericht en spelend leren met kleuters!

Maak kennis  
met onderbouwd

Maak kennis met Onderbouwd

www.onderbouwd.nu

Log in  
op onze  
website!



www.facebook.com/onderbouwd
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Kleuters leren door te spelen. Tijdens het spel is er plezier en zijn kinderen  

geboeid bezig. Wanneer een kind zijn eigen spel mag uitkiezen ontstaat er  

meer motivatie en betrokkenheid. Een gemotiveerd kind leert meer én beter.  

Als leerkracht wil je een kleuter nieuwe dingen leren en hem helpen zich  

verder te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk om duidelijke leerdoelen  

te stellen. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelings- 

materiaal gericht te werken aan deze leerdoelen.

  
Spelend  leren

Maak kennis met Onderbouwd

Motivatie en 

betrokkenheid 

groeit!

Handelend leren!

in de praktijk?
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Maak kennis met Onderbouwd

Zet ontwikkelings- 
materiaal 
doelbewust in!

Met Onderbouwd is het mogelijk om een compleet  

en beredeneerd leeraanbod te maken. Naast het  

doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal  

kan er gewerkt worden met routines, thema’s en  

spel in diverse hoeken. Gecombineerd met het  

Onderbouwd registratiepakket vormt dit geheel  

een kleutermethode waarbij het spelend leren  

voorop staat. Altijd met een helder en duidelijk doel.

Onderbouwd is een complete 

kleutermethode. Het denken  

en werken vanuit de leer- 

doelen is de basis voor je  

onderwijs. Als leerkracht  

wil je het leerproces van je 

leerling bevorderen. Daarom 

stel je doelen - ook in groep  

1 en 2 - en stem je het leer-

aanbod zorgvuldig op deze  

doelen af. 

Het doelbewust inzetten van  

uitdagend ontwikkelingsmateriaal  

is daarbij belangrijk. Als je met  

het juiste ontwikkelingsmateriaal 

aansluit bij de behoefte van het  

jonge kind zorg je ervoor dat ze  

al handelend hun doelen behalen.

Beredeneerd 
kleuteronder wijs

”Leren met plezier 
staat voorop!”
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Maak kennis met Onderbouwd

Dagelijkse observatie creëert inzicht 
in wat een kind kán en heeft geleerd

Zicht op 
spelen en leren

De ontwikkeling van  

jonge kinderen kan  

grillig en onvoorspel- 

baar verlopen. Natuurlijk 

wil je weten hoe jouw  

leerling zich ontwikkelt  

en of hij voldoende  

vorderingen maakt. 

Als je weet waar een kind staat, dan kunnen er gerichte en  

haalbare doelen gesteld worden. Je onderwijs sluit beter  

aan bij wat het kind nodig heeft en het kind komt tot effectief  

leren. Onderbouwd Online helpt je om inzicht te krijgen  

in de ontwikkelingen van het kind. Dit digitale plan- en  

registratiesysteem helpt je bij het stellen van doelen, geeft zicht  

op leerresultaten en ondersteunt planmatig en resultaatgericht  

werken. Omdat het belangrijk is dat kleuters ook zélf zien wat  

ze geleerd hebben werken zij met hun eigen registratiekaart.  

Het kind wordt eigenaar van zijn eigen leerproces. 

Het kind wordt 

eigenaar van zijn 

eigen leerproces!
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Maak kennis met de verschillende onderdelen 

van Onderbouwd. Het Onderbouwd leerpakket, 

het Onderbouwd klassepakket, de Onderbouwd 

themapakketten en het Onderbouwd registratie- 

pakket worden duidelijk uitgelegd. 

Verken  de  
methode

Ve r ke n  d e  m et h o d e

  Leren 
met plezier!
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Het Onderbouwd leerpakket helpt je om je ontwikkelings-
materiaal aan het juiste leerdoel te koppelen.  
Alle 180 leerkaarten zijn ingedeeld volgens uitleg-,  
oefen- en controlemomenten. De heldere leerdoelen  
worden herkenbaar met de registratiekaart en de 
bijbehorende stempels en stickers.

Het Onderbouwd klassepakket  
helpt je gemakkelijk herken-
bare routines creëren. De  
verschillende poppenkasten  
en handpoppen correspon- 
deren met de leerdoelen.  
Met een handpop geef je  
het leerdoel een vertrouwd 
gezicht. Als je het Onderbouwd 
leerpakket aanvult met de  
routines van het Onderbouwd 
klassepakket komt leren  
echt tot leven! Samen met de 
Onderbouwd themapakketten  
kun je de routines nog  
betekenisvoller inzetten.

Onderbouwd leerpakket Onderbouwd 
KLASSEpakket

Ve r ke n  d e  m et h o d e

Klassepakket Taal

522.187  Villa letterpret
522.216  Set à 4 handpoppen
523.035  Ed met de Rijmpet
575.270  Schortenset Tante Truus

Klassepakket Communicatie

523.126  Praatstoel
523.128  Set à 1 handpop

Klassepakket Woordenschat

522.182  Verteltheater 
 Woorden met Wim
522.205  Set à 1 handpop

Klassepakket Rekenen

522.183  Fred van de rekenflat
522.208  Set à 4 handpoppen
575.270  Schortenset Tante Truus

Onderbouwd aanvulsets

Stickers vierkant 
(voor de registratie- 
kaarten) 
set à 15 vel

649.406

Registratiekaarten 
set à 30 stuks

649.405 

Stickers rond  
(voor codering  
ontwikkelings- 
materiaal) set à 17 vel

649.407 

Stempelset
per set

523.135 

voor doelgericht leren

voor 
routinematig 
leren

Kist 1 leerkaarten voor rekenen
Kist 2 leerkaarten voor taal
Kist 3 leerkaarten voor motoriek
Kist 4 stickersets, registratiekaarten leerling 
 en handleiding
Stempelset voor de registratiekaart leerling

Onderbouwd leerpakket

649.400

Taal

Communicatie

Rekenen

Woordenschat



      4140      w w w. h e u t i n k . n l

 

Het onderbouwd registratie-
pakket helpt je om kinderen 
dagelijks te volgen in hun  
ontwikkeling. 
Maak gemakkelijk een planning 
voor een nieuwe periode en laat 
je helpen bij de juiste keuzes 
voor het herhalen of verrijken  
van een leerdoel. Kies uit de 
digitale variant Onderbouwd 
online of de registratiemap.

Onderbouwd themapakket Onderbouwd 
registratiepakket

Ve r ke n  d e  m et h o d e

voor betekenisvol leren

voor zicht  
opleren

De themapakketten 
bestaan uit
 
Set 1 - De seizoenen 
Herfst, winter, lente, zomer

Set 2 - Mijn wereld   
Sinterklaas, kerst, mijn lichaam, 
familie, boeken

Set 3 - Mijn wereld   
Beroepen, dieren
 

De Onderbouwd themapakketten helpen je om eenvoudig thema’s  in te richten.  
Met een scala aan spelletjes, spelkaarten en stempelkaarten maak je snel  
een betekenisvolle leeromgeving. Er zijn themapakketten beschikbaar voor taal,  
woordenschat en rekenen.

Exclusief 
verkrijgbaar  

www.klasse 
werk.com

Bij aanschaf van een Onderbouwd  
leerpakket (649.400) ontvang je gratis  
1 exemplaar van de registratiemap.

Registratiemap 
Opbrengstgericht werken met Onderbouwd

Werk je liever op papier?
Neem dan de registratiemap.

GRATIS
registratie-

map!

online

Exclusief verkrijgbaar  www.klasse werk.com
Mogelijkheden Onderbouwd online
• Themaplanning met lessen, routines en verrijking
• Groeps- en handelingsplannen
• Leerlingprofielkaarten
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Met onze digitale inventarisatiehulp kun je  

al je ontwikkelingmateriaal in kaart brengen. 

Ook de materialen waar geen Onderbouwd 

leerkaart bij geschreven is. Registreer  

wat er in je school aanwezig is en wat er  

ontbreekt. Je ontvangt uiteindelijk een  

rapportage die inzicht geeft in de volledigheid 

van je ontwikkelingsmateriaal. 

Toegang tot de digitale inventarisatiehulp is alleen 

mogelijk als je ingelogd bent op www.onderbouwd.nu. 

Gebruik hiervoor je Heutink klantgegevens of  

vraag een login aan.

Inventar isatiehulp

Ook 
digitaal!

I n v e nt a r i s e e r  j e 
o nt w i k ke l i n g s m ate r i a a l

www.onderbouwd.nu

Log in  op onze  website!

Ontwikkelingsmateriaal is een belangrijk onderdeel bij Onderbouwd.  

Maak een inventarisatie van je ontwikkelingsmaterialen per doel. Bekijk kritisch 

waar eventuele hiaten vallen en vul je materialen doelgericht aan. Met deze  

Onderbouwd inventarisatiehulp zie je welke ontwikkelingsmaterialen binnen  

Onderbouwd gebruikt worden. Vink af welke materialen in school aanwezig zijn. 

Alle getoonde materialen zijn voorzien van een Onderbouwd leerkaart.

Hoe werkt het?

Planning

Plan- en registratiebord Educo
523.044Communicatie aanwezig         aantal

dit is de vaardigheid die 
bereikt wordt met het  

ontwikkelingsmateriaal

dit is het 
hoofddoel  

van het 
ontwikkelings

materiaal

Breng met gemak 

je ontwikkelings-

materiaal in kaart!

dit is basis 
voor elke groep

vink aan of dit materiaal  
op school aanwezig is

geef het aantal op dat  
je op school hebt
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I n v e nt a r i s e e r  t a a l

Planning Rijmen beginklank

Communiceren Letterkennis

Communiceren Letterkennis

Communiceren Klankgroepen

Communiceren

Communiceren Letterkennis

Communiceren

Planning Rijmen eindklank

Communiceren Letterkennis

Communiceren Letterkennis

Plan- en registratiebord Educo
523.044

Rijmduo
522.445

Emotiespel - wereldkinderen
523.078

Het letterspel
042.105

Vingerpoppetjes Oerwoud
591.049

Vijf op een rij klanksorteerspel
middenklank 523.068

Dubbeldam
521.240

Woningproject
523.044

Gevoelens en emoties
521.556

Vingerpoppetjes Bos
591.048

Vijf op een rij klanksorteerspel
beginklank 523.067

Communicatiescherm
523.210

Stempelset Smileys
523.142

Rijmtrioo
522.900

Vingerpoppetjes Boerderij
591.047

Letterkaartjes
523.044

Vingerpoppetjes Zee
591.050

Vijf op een rij klanksorteerspel
eindklank 523.069

Communicatie rijmen

letterkennis

klankgroepen

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal
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I n v e nt a r i s e e r  t a a l

Planning Visuele discriminatieVisuele discriminatie

Klanken Visuele 
discriminatie

Visuele discriminatie

Visuele discriminatie Woordenschat

Klanken

Visuele 
discriminatie

Visuele discriminatie Woordenschat

Klanken Auditieve 
discriminatie

Klanken Auditieve 
discriminatie

Visuele discriminatie

Visuele discriminatie Woordenschat

Letterdobbelstenen groot, 
set à 8 523.147

Tactillo
522.818

Details
521.536

Met andere woorden
068.123

Stempelset Zoek het woord
523.134

Memos Spelbord
521.255

Sensidisc
521.517

Seizoenenpuzzel Lente
522.623

Letterrondo
522.938

Pin de zin
523.189

Memos Opdrachtkaarten set 1
521.252

Praatplaten Educo
522.224

Rail-letterstempels
042.590

Gehoorkokerset
522.806

Letterblokjes
068.001

Wat rijmt niet
522.983

Memos Opdrachtkaarten set 2
521.253

Seizoenenpuzzel Zomer
522.624

aanwezig         aantal aanwezig         aantalaanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

klanken

Discriminatie woordenschat

Tabaletto
521.528

Visuele 
discriminatie

Zoek het woord
522.051

Woordenschat

Raadspel Verstopte plaatjes
106.213
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I n v e nt a r i s e e r  t a a l

WoordenschatWoordenschat WoordenschatWoordenschat

Woordenschat Woordenschat

Woordenschat Verhaalbegrip

Woordenschat

Woordenschat Woordenschat

Woordenschat Verhaalbegrip

Woordenschat

Woordenschat Woordenschat

Woordenschat Woordenschat

Woordenschat

Woordenschat

Seizoenenpuzzel Winter
522.626

Seizoenenpuzzel Herfst
522.625

Transparanto
521.507

Memo Ed
523.000

Feestpuzzel Pasen
522.509

Combi
522.127

Recreatiepuzzel Pretpark
522.617

Resulta
522.428

Rubriceerlotto  Trottoir en weg
522.920

Feestpuzzel Kerst
522.508

Combino
522.036

Recreatiepuzzel Dierentuin
522.616

Oorzaak-gevolg Educo
522.340

Feestpuzzel Verjaardag
522.510

Feestpuzzel Sinterklaas
522.507

Dubbelwoord
522.027

Recreatiepuzzel Kinder-
boerderij 522.615

Tegenstellingen
522.326

Recreatiepuzzel Zwembad
522.618

Rubriceerlotto  Water en lucht
522.921

aanwezig         aantalaanwezig         aantal aanwezig         aantalaanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal
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I n v e nt a r i s e e r  r e ke n e n

Kleur SorterenSorteren

Vormen Sorteren op naam

Vormen Seriëren

Vormen Seriëren

Sorteren op naam

Vormen Seriëren

Vormen

Nuance Sorteren op naam

Vormen Sorteren op naam

Seriëren

Seriëren

Kleurendomino
523.238

Logical blocs maxi
577.015

Logisch kralen rijgen
522.003

Vormenbord
512.285

Criteria
521.312

Vormen sorteerpuzzel
523.130

Serio
Schijven 521.281

Plankjes 521.281

Blokken 521.281

Staven 521.281

Serio
Ballen 521.281

Voorbeeldkaarten 521.281

Aanbiedingsbakje 521.281

Vormenrij
522.908

Mini midi maxi
521.532

Trio
522.030

Classicant Klein
521.571

Serio
Cilinders 521.280

Geometrische vormenplank
522.418

Kleurnuance
522.227

Dresscode
521.313

Classicant Groot
521.297

Wat hoort er niet bij?
522.865

Berenspel
522.907

aanwezig         aantal aanwezig         aantalaanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

sorteren  
en seriëren

Nuance

Kleur-nuancekist
521.554

Vormen

Koloranto
521.510

Sorteren

Perlino
521.514

Seriëren

Seriant 1
521.211
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I n v e nt a r i s e e r  r e ke n e n

Analyse PlanningPlanning

Planning

Resultatief tellen

Resultatief tellen Optellen 
en aftrekken

Planning

Optellen en aftrekken

Resultatief tellen Optellen en aftrekken

Analyse Planning

DoortellenDoortellen Planning

Resultatief tellen Optellen en aftrekken

Resultatief tellen Optellen en aftrekken

Figurovorm
522.949

Schuurpapieren 
cijfers 0-9
blokschrif t 
590.447

Schuurpapieren cijfers 0-9
schrijfschrif t 590.448

Kever telspel
522.102

Telstraatje
522.882

Numerix
521.509

Tel diagram  11 t/m 25 en 
16 t/m 20 523.195

Rekenbus
523.119

Dobbelstenen hout
522.090

Cijferkaartjes
523.149

Tel diagram 6 t/m 10
522.177

Getalspel
522.152

Figurogram
522.231

Telefoonset
522.365

Zoek en tel tot 10
522.884

Getallenlijn met cijferclips
521.360

Rekenhanden
523.001

Tel diagram 1 t/m 5
522.176

Contini
521.287

Tello
522.496

Rekenstokken
590.442

aanwezig         aantalaanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantalaanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantalaanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

omgaan 
met de telrij

Optellen
en aftrekken

Analyse

Symetrix
521.526

Seriëren

Seriant 2
521.290
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I n v e nt a r i s e e r  r e ke n e n

Optellen en aftrekkenSchatten Begrippen

Eigen 
lichaam

Begrippen

Contouren Tijdsbesef

Cycli

Begrippen

Houdingen

Bouwen Tijdsbesef

Optellen 
en aftrekken

Begrippen

Eigen 
lichaam

Bouwen Tijdsbesef

Bouwen Cycli

Dotsy
523.044

Pionnen 10x10 kleuren
568.011

Honderdveld/insteekbord
523.044

Panoramix-huisje boompje-
beestje 521.278

Aankleedpuzzel jongen
522.019

Richtingenspel
523.054

Trio contour
522.896

Groeipuzzel Opa
522.015

Puzzelserie seizoen 1
522.859

Eelde set
521.637

Zoek de houdingen
523.188

Bouw een berg
068.029

Rubriceerlotto met Ed:
dag en nacht 522.999

Eierdoos magnetisch
523.044

Ruimtelijke relaties
521.635

Aankleedpuzzel meisje
522.020

Haagse set (10 x 10 x 10 cm)
522.118

Groeipuzzel Oma
522.011

Ruimtelijk bouwen
522.234

Puzzelserie seizoen 2
522.116

aanwezig         aantalaanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantalaanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

ruimtelijke 
oriëntatie tijd

Bouwen

Teambuilding
521.314

Begrippen

Blocolo
521.515

Tijdsbesef

Diario
521.286
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I n v e nt a r i s e e r  r e ke n e n

ChronologieChronologie Lengte

Lengte

Inhoud Gewicht

Oppervlakte

Klok Lengte

Temperatuur Gewicht

Oppervlakte

Klok Lengte

Temperatuur Gewicht

Inhoud Gewicht

Logic
522.448

Dagritmepakket
522.038

Rode stokken
590.147

Clips
042.480

Inhoudsmaten plastic
020.010

Weegschaal hout
522.185

Figuren leggen
521.364

Solaris
590.073

Schakelringen
136.013

Maxi meteofiguren
147.034

Bouw je dierentuin
521.363

Reuze zandlopers
106.118

Meetwielen
523.129

Thermometer
147.014

Gewichtenkokersblok
522.821

Diagram inhoud
523.192

Gewichtenset
522.832

aanwezig         aantalaanwezig         aantal aanwezig         aantalaanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

Meten 
en wegen

Lengte

Passen en meten
068.088

Lengte

Meetlinten
147.064

Gewichtsplankjes
590.31
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I n v e nt a r i s e e r  m oto r i e k

Toepassen Vanuit de arm

Herkennen Vanuit de arm

Vanuit de arm

Toepassen Vanuit de arm

Vanuit de arm

Vanuit de arm

Toepassen Vanuit de arm

Herkennen Vanuit de arm

Vanuit de arm

Kassa Educo hout
523.006

Linten
009.243

Euromunten
042.123

Reuze hamertje tik
522.378

Werpspel Educo
522.820

Meerkeuzemeubel
522.192

Ballonnen tennisspel
038.177

Pirondo
522.546

Teken- schilderbord
522.184

Winkelwagen hout
009.203

Behendigheidsspel foam
038.172

Euromunten stempels
042.135

Vis aquariumspel
522.482

Kwinto tekenstereobord
521.251

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

Geld
grove
motoriek
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I n v e nt a r i s e e r  m oto r i e k

Vanuit de hand

Vanuit de hand Pengreep

Vanuit de hand Pengreep

Vanuit de hand Pengreep

Vanuit de hand Pengreep

Pengreep

Vanuit de hand Pengreep

Vanuit de hand Pengreep

Vanuit de hand Pengreep

Vanuit de hand Pengreep

Vanuit de hand Pengreep

Kralensorteerkist
521.555

Kralo vierkant transp. 522.802

Kralo vierkant wit 522.801

Prikborduurset
522.385

Schroefie
522.046

Teken het ontbrekende 2
521.595

Aankleedramen
Knopenraam 009.089

Strikkenraam 009.092

Gespenraam 009.091

Schuurpapier letters
letters blokschrif t 590.198

Vlechten leren
522.463

Attributen zandschrijfbord
106.210

Motoriekbord schrijfvormen
522.951

Vetrovorm
522.462

Motoriek
522.274

Ring
521.599

Zandschrijfbord
106.209

Vlechtplankje
591.014

Omtrekfiguren dieren
522.485

Ringen en stokjes
522.172

Letermotoriek
522.100

Aankleedramen
Ritsraam 009.090

letters schrijfschrif t 590.200

dubbelklanken blokschrift 590.213

dubbelklanken schrijfschrift 590.215

Schuurpapier letters

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

aanwezig         aantal

Fijne 
motoriek

schrijf- 
motoriek

Vanuit de hand

Rubando
521.164

Vanuit de hand

Skribi
521.206
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Wil je de kracht van  

spelend leren met  

ontwikkelingsmateriaal 

zelf ervaren? Kom langs 

in onze informatiecentra 

in Rijssen en Ede.  

Hier kun je al ons  

ontwikkelingsmateriaal 

bekijken en ervaren.  

Of je nu langs komt naar 

aanleiding van een  

ingevulde inventarisatie-

scan of gewoon ter  

inspiratie. Onze didac-

tisch adviseurs helpen  

je graag verder.

Ervaar het materiaal

 

Informatiecentrum Rijssen
T 0548 - 53 67 66

Informatiecentrum Ede
T 0318 - 64 04 42

Afspraak maken?



  

•	24 /7	onl ine	bestellen 
•	log	in	voor	uw	  
 persoonl ijke pr ijs!

 w w w.heutink.nl

Hoofdvestiging 
Rijssen
Nijverheidsstraat 45
T 0548 - 53 66 66

Informatiecentrum 
Rijssen
Morsweg 10
T 0548 - 53 67 66

Informatiecentrum 
Ede
Galvanistraat 12-1
T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte april 2014


