Opdracht 7.4
Bekijk de ruimte eens op kinderhoogte.
• In de babygroep doe je dat door op de grond te liggen en goed om je heen te kijken.
1 Wat zie je wel? (zet dat in een lijstje om af te turven)
2 Wat zie je niet?
3 Wanneer zie je het gezicht van de juf?
4 Hoeveel zie je van andere baby’s?
5 Hoe zie je iemand binnenkomen?
6 Welk speelgoed zie je staan?
7 Hoe saai zijn de muren?
8 Waar kan een baby zich aan optrekken?
9 Welke lades of deurtjes zijn open en dicht te doen?
10 Is er iets om op te kruipen?
11 Of in?
12 Waar kun jij als baby allemaal bij?
• Bekijk in een peutergroep de ruimte op je knieën.
1 Waar zit de uitdaging?
2 Waar zou je op willen klimmen?
3 Waar zou je bij willen komen?
4 Wat zie je op de gang?
5 Door het raam?
6 Hoe hoog hangen de tekeningen?
7 Hoe eng is die geplakte zwarte Piet die bijna even groot als het kind is?
8 Begrijpen ze de posters?
9 Zijn er verstopplekjes?
10 Zien ze welke puzzels er zijn?
11 Of is de stapel moeilijk hanteerbaar?
12 En hoe aantrekkelijk zijn de boekjes uitgestald?
13 Is er een plek om alleen te zitten, te liggen, te spelen?
14 Wat is de interessantste hoek?
15 Wat de saaiste?
16 Waar zou je zelf wel willen spelen?
17 Waar niet?
• In de bso kunnen kinderen helpen. Ga met ze de ruimtes door en vraag naar hun
opmerkingen.
1 Kunnen ze overal bij?
2 Kunnen ze pakken wat ze willen pakken?
3 Weten ze waar alles staat?
4 Is er ook plek om daarmee te spelen in de buurt?
5 Met hoeveel willen ze daar tegelijkertijd spelen?
6 Staat er een tafel waar minstens vier kinderen aan kunnen, maar niet meer?
7 Waar spelen de jongens het liefst?
8 Waar de meisjes?
9 Waar is het avontuur?
10 Zijn er plekken die nauwelijks gebruikt worden? Hoe komt dat?

