
KINDERCENTRUM HET BUITENHUIS ORGANISEERT:

VOOR KINDEREN VAN CA. 3,5 TOT 5 JAAR

In de Buitenklas wordt een kindgericht 
programma gevolgd waarbij het curriculum 
van groep 1 al doende, bijna terloops wordt 
afgevinkt i.p.v. andersom: dat de kinderen 
tot prestaties worden aangezet, die het 
systeem voorschrijft.



Je kind wordt vier 

Een kleutergroep op een kinderdagverblijf is 
niet gangbaar. Het idee dat alle kinderen bij het 
bereiken van de leeftijd van vier jaar naar school 
moeten, is diepgeworteld in onze samenleving. 
Als je naar de meeste Europese landen kijkt zijn 
we daar een uitzondering in.  Er zijn in vrijwel 
alle landen voorzieningen waarbij kinderen 
in kleinere groepen worden opgevangen tot 6 
jaar, waarna ze op zes jarige leeftijd pas in een 
schoolse setting terecht komen. Dat is niet voor 
niets. 

Kleine groep 

In de Buitenklas houden we de groep klein, 
maximaal 10 a 11 kinderen. Daarmee creëren 
we een veilige en overzichtelijke context waarin 
de kinderen hun sociale vaardigheden kunnen 
oefenen. Ook zijn er zo volop mogelijkheden 
tot 1-op-1 contact met de leerkracht, zodat de 
emotionele en cognitieve ontwikkeling meer 
recht wordt gedaan.

Steviger basis 

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor veel 
kinderen een waardevolle bijdrage in hun 

ontwikkeling kan betekenen en er een steviger 
basis ontstaat, als ze in een overzichtelijke 
sociale context veel meer buiten in de natuur 
kunnen spelen, maar ook binnen. Niet resultaat 
gestuurd maar proces-gericht. We kijken naar 
elk kind en volgen de ontwikkeling, dagen een 
kind uit iets te leren en helpen daarbij. Als ze vijf 
jaar worden zijn ze zo veel beter onderlegd om 
te beginnen aan het schoolse, meer ‘cognitieve’ 
leren en het functioneren in een grote groep. 

Leren is Doen en Beleven 

We zorgen dat het curriculum van groep 1 wordt 
behaald, maar op een heel andere manier. In de 
kleuterleeftijd staan beleven en handelen voorop 
en nog veel minder het denken en begrijpen. 
Hoe rijk is dan de leeromgeving als ze buiten 
kunnen zijn waar elke dag anders is en zelfs 
elk uur: Denk aan hoe anders het licht is op een 
regenachtige dag, of als de zon doorbreekt, hoe 
mooi de bladeren het licht filteren, hoe de wind 
de takken beweegt. Volgens veel jonge kinderen 
waait het omdat de takken bewegen en niet 
andersom. Ze hebben het beleefd en ervaren, 
misschien onthouden ze het als je uitlegt 
hoe het zit, maar als ze het later leren is dat 
prima. 

Waarom organiseren we de Buitenklas?
—



Ervaringsgericht werken 

We nemen kinderen serieus, wat zich uit in het 
centraal stellen van de ontwikkeling van het 
kind en de kinderen en niet van het curriculum. 
Zo werken we procesgericht en niet opbrengst 
gericht. Natuurlijk worden er mooie resultaten 
behaald, maar die zijn nooit het doel op zich.

De basis 

We werken aan de basis van waaruit kinderen 
gaan leren. En al werkend aan die basis leren de 
kinderen dat ze anderen kunnen vertrouwen en 
dat ze zichzelf kunnen vertrouwen. Ze leren dat 
de wereld veilig is en dat er gevaren zijn waar 
je mee om moet leren gaan. Zo leren we de 
kinderen te durven. Durven en proberen, fouten 
maken en weer opnieuw proberen, met veel 
liefde, kracht en geduld. Het hoort allemaal bij 
de basis. 
Een stevige basis is ook nodig om te leven en 
te werken. Om bijvoorbeeld tegenslagen op te 
kunnen vangen en initiatieven te durven nemen. 

Wat doen we in de Buitenklas?
—

Referentiekader aanleggen 

We gaan veel naar buiten. Niet op een verhard 
schoolplein, maar de natuur in. Daar waar je 
op school aandacht geeft aan de seizoenen met 
verhalen en knutselwerkjes, zijn de kinderen 
van de Buitenklas in het veld, bij de beek, op 
het strandje, in de singels en naar bos en hei. 
Daar beleven ze niet alleen de vier seizoenen, 
maar ervaren ze dat ieder uur anders is, het 
licht, de wind, de zon, de regen, de kou, de 
hitte. Ze horen de vogels fluiten, vinden veren 
en molshopen, kikkers en visjes, kruipen in 
een vossenhol, klimmen in bomen…. Kortom: 
je kunt kinderen geen rijkere omgeving geven 
dan de natuur. Kinderen leren daar het meeste 
van en leggen zo een gevarieerd en levendig 
referentiekader aan.



Binnen spelen  

We spelen ook binnen, in verschillende hoeken, 
met constructiemateriaal, verkleedkleren, 
lappen, en daar gaan we schilderen en kleien, 
weven en timmeren. Bij mooi weer kan dat 
ook buiten, maar kinderen vinden het ook fijn 
om binnen te spelen. De afwisseling is goed. 
Daarom maakten we een mooie binnenruimte, 
die een voorbeeld kan zijn voor de verbeelding, 
voor het ordenen van materialen en voor 
bijvoorbeeld het leren opruimen van speelgoed. 
Ordenen helpt het leren denken in structuren, 
het geeft bovendien houvast. 

Richting geven 

We bieden de kinderen projecten, meestal naar 
aanleiding van een verteld verhaal. Een verhaal 
kun je naspelen op allerlei manieren, je kunt 
je schminken en verkleden, er een stukje bij 
verzinnen, iets maken voor een personage in 
het verhaal, iets koken samen. We gaan tuintjes 

Wat doen we in de Buitenklas?
—

maken, inzaaien en oogsten. De geitjes, de 
schapen en de ezels eten geven en aaien. 
Deze en meer projecten organiseren we 
naar aanleiding van wat we observeren. 
Welke interesses hebben de kinderen? Waar 
ondervinden ze moeite en bieden we iets te 
leren aan?
We zingen en maken muziek, ook Engelse 
liedjes met gebaren, zodat ze de tekst begrijpen. 
En ondertussen vinken we het curriculum van 
groep 1 terloops af. 

Rijke leeromgeving 

Kinderen in de Buitenklas leren niet 
voornamelijk vanuit abstracties in een boek of 
door middel van speelgoed in de klas. Ze leren 
vanuit het doen, het ervaren, het zien, het horen, 
ruiken en voelen. Dat doen ze in de bijzondere 
omgeving van Het Buitenhuis.



Een dag in de Buitenklas
—

OCHTEND

MIDDAG

 8.00   Binnenkomst/afscheid ouders, een   
  activiteit kiezen en uitvoeren 

 9.00  Fruit eten en drinken, verhaal vertellen 
  en verbeelden  

 9.30  Buiten spelen op het strandje, in de   
  boomgaard of in het bosje bij de hut 

 10.30  Project-onderwijs  

 11.30 / 12.00  Warme maaltijd

 12.30  Rustige activiteit, boekje lezen, tekenen,  
  dutje op de bank, een taak doen aan  
  tafel etc. 

 13.00 / 13.30  Naar bos of hei 

 15.15  Drinken-tussendoortje 

 15.30  Project-onderwijs  

 16.30  Vrij spelen en/of een verhaal vertellen/   
  voorlezen/ dans/ toneelspelen 

 17.00  Soep en brood 

 17.30  Opruimen en afronden



De Buitenklas start op maandag, dinsdag/ 
woensdag en donderdag van 8.00 tot 18.00 uur. 
(Op dinsdag of woensdag zijn we open). 
We bieden bewust drie hele dagen, zodat er 
een duidelijk ritme is voor de kinderen en er 
niet halverwege de dag kinderen weggaan en 
bijkomen. 
Voor die 3 dagen kom je in aanmerking voor 
de toeslag kinderopvang, zoals die ook voor 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar geldt. Het is dus op 
fi nancieel vlak een verlengd kinderopvang jaar*.

Kinderen van 3,5 die er aan toe zijn en al naar 
het Buitenhuis gaan, kunnen al deelnemen aan 
de Buitenklas. 

Kinderen van het Buitenhuis die 4 jaar worden 
hebben voorrang, als ze een jaar 2 dagen 
opvang hebben gehad.

De Buitenklas biedt 45 weken ‘school’ in plaats 
van 40 weken, zoals op de basisschool.
(we zijn met Kerst 2 weken dicht, in mei 1 week 
en in de zomer 4 weken). 

In de eerste groep waarmee gestart wordt is 
plaats voor 10 kinderen. 
Bij het bereiken van het vijfde levensjaar kunnen 
de kinderen met een goede basis instromen in 
groep 2.

*Verschillende ouders hebben 
proefberekeningen gemaakt, waarbij het 
verschil tussen 3 dagen Buitenklas en 
drie middagen BSO is berekend. Onder 
een bepaalde inkomensgrens is het 
voordeliger! om 3 dagen Buitenklas af te 
nemen, boven die inkomensgrens betaal 
je om en nabij de €70,00 per maand meer. 
Als je die €70,00 per maand reserveert 
voor lunch, biologische warme maaltijd en 
tussendoortjes die in de Buitenklas worden 
verzorgd en die je op school en thuis zelf 
betaalt, kom je op ongeveer €6,00 per dag:

De organisatie van de Buitenklas
—



“De fi jne buitenruimte van het Buitenhuis 
vormt een inspirerende en uitdagende 
omgeving voor de kinderen om samen 
te leren. Onder begeleiding van Frank 
en Korine mogen ze hun eigen pad 
bewandelen en op ontdekkingstocht!”

Frank en Korine regelen de Buitenklas 
samen. De uitvoering van de Buitenklas 
doet Korine, en Frank doet het 
Kinderdagverblijf samen met Emma.

Zie voor meer informatie:

www.hetbuitenhuis.info/wiezijnwij

Wie doet de Buitenklas?
—

— Jonneke 



Onze zoon van 3,5 gaat met veel plezier naar het 
Buitenhuis. Op weg naar mijn werk verheug ik mij al 
op de vele vrolijke foto’s en filmpjes waarin ik onze 
zoon door het bos zie klauteren, de ezel zie voeren 
en met water en zand in de weer zie. Wat wil je als 
ouder nog meer?

Sinds onze zoon naar het Buitenhuis gaat, heeft hij 
bijna geen last meer van zijn voorheen pittige astma 
en is hij sowieso zelden ziek. Het vele buiten zijn in 
de natuur heeft hem ook geholpen in zijn motorische 
ontwikkeling. 
Wij verheugen ons op de Buitenklas en zien dit als 
een prachtige opstap naar school. 

— Valerie en Sander

“Mama, mag ik bij Frank
en Korine wonen?”

Ouders aan het woord
—

CONTACT
—
Het Buitenhuis
Frieswijkerweg 6
7433 RB Schalkhaar 

mail@hetbuitenhuis.info
www.hetbuitenhuis.info


