
TopKleuters is een thematisch geïntegreerde zaakvakkenmethode 
voor groep 1 en 2 en dient als voorbereiding op de methode 

TopOndernemers 3/4. Daarnaast is TopKleuters uitermate geschikt 
om als zelfstandige methode te gebruiken.
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Ontdek TopKleuters

Schoolbreed thematisch leren

TopKleuters is een thematisch leerpakket boordevol lesvoorstellen, werkbladen, proefjes, 
activiteiten in 12 thema’s. Het is perfect om TopKleuters als voorloper van TopOndernemers 
in te zetten. Bij scholen die al met TopOndernemers werken wordt er schoolbreed in 
hetzelfde thema gewerkt. Nu kunnen de kleutergroepen ook aansluiten bij dit concept! 
Een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m groep 8 zorgt voor eenheid binnen de school, 
zodat de kinderen van en met elkaar kunnen leren.

Meer dan alleen zaakvakken

TopKleuters is meer dan alleen zaakvakken. De 12 thema’s, die de basis vormen voor de 
methode, zijn met zorg gekozen. Deze thema’s zijn erg herkenbaar voor kleuters en vinden 
aansluiting bij de thema’s van TopOndernemers 3 t/m 8. Hierin komen onderwerpen aan 
bod die raakvlakken hebben met de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en 
techniek.

Maar er is meer! Elke opdracht kent een eigen specifieke verwerking binnen het 
onderwerp. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kleuters. Denk aan 
een verwerking op het gebied van taal, toneel, rekenen en muziek. Ook zijn er activiteiten 
die buiten of in een (poppen-, bouw-) hoek kunnen worden uitgevoerd. Binnen de methode 
leren de kinderen letters, bedenken rijmwoorden, passen rekenvaardigheden toe, doen 
experimenten en gaan op onderzoek uit. En dat allemaal binnen het thema!



Opbouw van TopKleuters

1. Digitale leeromgeving 

TopKleuters is te activeren via de Portal 
van Onlineklas. In deze digitale 
leeromgeving staan alle materialen voor 
de leerkracht om de les te kunnen 
voorbereiden. Denk aan opdrachtkaarten, 
werkbladen, filmpjes, liedjes en 
knipbladen. 

3. Materiaalpakket 

Bij TopKleuters is een materiaalpakket samengesteld voor extra verdieping binnen het 
onderwerp. 

De meerwaarde van het materiaalpakket is dat deze activiteiten zelfstandig uitgevoerd kunnen 
worden. Leerkrachten hoeven niet te begeleiden, de kinderen kunnen zelfstandig dit materiaal 
gebruiken. In het materiaalpakket zijn materialen opgenomen die de volgende vaardigheden 
stimuleren:

• Ruimtelijk inzicht
• Taalontwikkeling
• Samenwerken
• Fijne en grove motoriek

• Creatieve ontwikkeling
• Kleurherkenning
• Letterherkenning

Kriebelbeestjes
Thema 8 Natuur en seizoenen | kaart 4

Tim en Merel spelen buiten. 

Tim ziet een rups op een blad zitten. 

''Kijk Merel, zie je die rups?'' zegt Tim.

Merel loopt naar de struik maar ziet geen rups. 

''Nee ik zie niets.'' zegt Merel.

''Je moet goed kijken. Kijk hier!'' Tim wijst de rups aan. 

''Ik zie hem al! De rups is groen en zit op een groen blad, daarom zag ik

hem niet.'' zegt Merel. 

''Groen is een opvallende kleur, dus je zou denken dat je hem altijd goed

kan zien. Maar op een groen blad zie je de rups bijna niet.'' zegt Tim 

''Dan zien vogels hem ook niet zo snel.'' zegt Merel. 

''Dat is waar! Dan wordt hij ook niet snel opgegeten door vogels.'' zegt

Tim. 

''Kom! We gaan op zoek naar meer insecten!'' roept Merel. 

Ken jij nog meer insecten?

Materialen

Potjes met deksels 

Knipblad 'Woordkaartjes

insecten' 

Onderzoekshoek bestaande

uit: 

- Witte onderzoeksjassen 

- Bak compost 

- Reageerbuisjes 

- Weegschaal

- Rolmaat

- Zoekkaarten van

bodemdieren

- Plastic (wegwerp-)

handschoentjes 

- Loepjes

Sleutelwoorden

Lieveheersbeestje

Kever

Spin

Vlieg

Rups

Mug

Worm

Mug

Bij

Pissebed

Mot

Vlinder

Insecten zoeken - Individueel 

Voorbereiding: laat elk kind een glazen potje met een deksel meenemen. Print het knipblad

'Woordkaartjes insecten' en knip ze uit. 

1 Ga met de kinderen naar buiten. Ze gaan opzoek naar insecten. De insecten stoppen ze in hun

eigen meegebrachte potje. 

2 Ga terug naar binnen wanneer elk kind een insect heeft gevonden. Verdeel de klas in kleine

groepjes. Eén groepje gaat bezig met opdracht B. De andere groepjes gaan bezig met

onderstaande activiteiten: 

Activiteit 1: De woordkaartjes liggen op tafel. Welk insect hebben zij in hun potje zitten? Hoe

zien ze dat? Herkennen ze de andere insecten ook?

Activiteit 2: De kinderen tekenen alle insecten uit het groepje na.  

3 Wissel steeds de groepjes door naar een nieuwe activiteit. 

Opdracht

A
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2. Boekenpakket 

Het boekenpakket bestaat uit 36 titels en 
is inzetbaar bij de lessen van TopKleuters.

Er zitten zowel prentenboeken als 
informatieve boeken in het pakket om de 
kinderen te enthousiasmeren, informatie te 
bieden of om een kringgesprek te voeren 
over het onderwerp van de TopKleutersles.
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Probeer vrijblijvend de demo TopKleuters. 
Neem hiervoor telefonisch contact op voor de mogelijkheden via 

0546 - 55 65 05 of stuur een e-mail naar: info@kidslearning.nl. 

Demo TopKleuters 


