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BELANGRIJKE AFSPRAKEN IN VERBAND 

MET DE TIJDS- EN RUIMTEKADERS 
 

 Je vertrekt steeds vanuit de groeilijnen. De tijds- en ruimtekaders kunnen een 

hulpmiddel zijn. Je probeert de inhoud van de tijds- en ruimtekaders na te 

streven (~ groeilijnen). 

 

 Pictogrammen komen steeds van www.sclera.be. In de speelleerklas worden enkel 

prenten en/of pictogrammen gebruikt. In de basisklas wordt het woord gebruikt 

met daarnaast ruimte om een klein pictogram te kleven (velcro of magneet). Dit 

pictogram moet afneembaar zijn, zodat in de loop van het schooljaar enkel het 

woord zichtbaar is. Vanaf de tussenklas wordt het woord gebruikt en wordt er 

enkel indien nodig gebruik gemaakt van een pictogram. 

 

 We hebben reeds een aantal mapjes aangemaakt met daarin pictogrammen van 

sclera. Op deze manier hoeft niet ieder van jullie nodeloos op zoek te gaan naar 

hetzelfde pictogram. Deze mapjes zullen op de website van de school geplaatst 

worden. 

 

 De vetgedrukte tijdskaders moeten voortdurend zichtbaar zijn in de betrokken 

klassen. 

 

 De vetgedrukte ruimtekaders moeten steeds zichtbaar zijn in de betrokken 

klassen. De andere ruimtekaders zijn occasioneel zichtbaar in de betrokken 

klassen. 

 

 Maquettes moeten voor het grootste deel het werk van de kinderen zijn! Ze 

dienen steeds opnieuw opgebouwd te worden. Eén maquette opbouwen volstaat 

dus niet! Ze hoeven niet spectaculair te zijn, maar vooral functioneel. 

Een aantal elementen moeten verplaatsbaar zijn. Op sommige maquettes moeten 

deuren en ramen kunnen opengaan. 

In de aanvangsfase is een maquette vrij volledig, maar gaandeweg worden ze 

‘soberder’. 

Laatst opgebouwde maquette (en plan) zijn in de klas om functionele redenen 

zichtbaar aanwezig in de klas. 

Met maquette en plan veelvuldig oefenen (zich leren oriënteren, link met de 

werkelijke ruimte kunnen leggen). 

 

 De tijds- en ruimtekaders worden bewaard in het SWP bij de bijlagen van het 

pedagogisch project. 
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