
 

                                    

Datum: D.V. woensdag 6 oktober 2021 
Plaats:  Adventkerk, Vijftien Morgen 51, Veenendaal 
Tijd: 15.00 - 19.00 uur  
Thema: Sensitieve responsiviteit: kwaliteit van interactie als basis. 
 
Voorbereiding:  
Bedenk twee voorbeelden van concrete dingen die je na de lockdownperiode  
hebt gedaan om het pedagogisch klimaat in jouw klas positief te bevorderen.  
Je kunt hierbij denken aan iets dat je voor de hele klas hebt gedaan of voor 
een specifieke leerling. 
 
 
1. Opening  
 
2. Toelichting op bijeenkomst 
 - Een positieve relatie met je leerlingen (inbreng van leerkrachten)  
 
 
3.    Sensitieve responsiviteit – kwaliteit van interactie als basis 

Na twee onregelmatige schooljaren met periodes van thuisonderwijs zijn jullie na de 
zomervakantie weer gestart met een nieuwe klas. Voor veel kleuters een hele verandering: een 
nieuwe juf, misschien zelfs nieuwe klasgenootjes of voor het eerst naar school. Het is mogelijk 
dat jouw kleuters door de gevolgen van corona minder in aanraking zijn geweest met 
leeftijdsgenootjes. Een veilig, positief leerklimaat is de basis voor een kind om nieuwe dingen te 
leren en om interacties aan te gaan. De sleutel tot het leggen van deze basis is sensitieve 
responsiviteit: het opvangen en interpreteren van kindsignalen en hier effectief op reageren.  
Aan de hand van resultaten uit recent onderzoek nemen wij jullie mee in dit onderwerp en geven 
wij jullie tips hoe je sensitieve responsiviteit effectief kunt inzetten in jouw kleuterklas.  
 

Pauze Jullie krijgen een maaltijd aangeboden, 16.45-17-45 uur 
 
4.   Aan de slag 
 Met elkaar bekijken we hoe samenspelen de interactie tussen leerkracht en leerling positief kan 

bevorderen. In groepjes bespreken jullie hoe je samenspel kunt toepassen in je eigen klas. Er 
wordt hierbij beroep gedaan op jullie professionaliteit en creativiteit als leerkracht: Op welke 
manier geef jij het meespelen vorm in jouw klas? Wat was het effect? Voel je vrij om je eigen 
ervaringen te delen.   

 
5. Terug- en vooruitblik  
 We evalueren de bijeenkomst en blikken vooruit naar de volgende Viersprong momenten die we 

hopen te organiseren.  
  Reserveren jullie alvast D.V. 6 april 2022 in jullie agenda? 
 
6.  Rondvraag en afsluiting 

 
 

  De Viersprong 


