HOREB voor IKC
Een handelingsgericht kwaliteitssysteem voor kinderen van 0-12 jaar

De inhoud:
1. Oriëntatie op de digitale HOREB
2. Het activiteitenboek
2.2 Het groepsplan
3. Het logboek en kinderdagboek

1. Oriëntatie op de digitale HOREB
HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van
Basisontwikkeling. Met dit online handelingsgerichte kwaliteitssysteem kunt u invulling
geven aan Startblokken in de kinderopvang en OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs op
de basisschool. HOREB sluit aan bij een aanpak waarin spel en onderzoek centraal staan.
HOREB bevat de aanwijzingen en instrumenten waarmee pedagogisch medewerkers,
leidsters en leerkrachten ontwikkelingsgericht kunnen werken met kinderen vanaf de
babyperiode tot en met einde basisonderwijs. HOREB is volledig digitaal en eenvoudig
toepasbaar. Elke gebruiker krijgt een eigen account waarmee u direct kunt inloggen in
de gegevens van uw eigen groep kinderen en de ontwikkeling van de kinderen bijhoudt.
HOREB bestaat uit:
•
•
•

Het Activiteitenboek: hierin wordt de themaplanning gemaakt
Het Logboek: dit is de planning voor het dagelijks handelen
Het Kinderdagboek & Portfolio: dit is de ruimte voor reflectie en de evaluatie van
de individuele ontwikkeling van kinderen

Kenmerken van HOREB
Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling
•

Handelingsgericht

•

Gericht op betekenisvolle activiteiten

•

Op zoek naar ontwikkeling en leerpotenties

•

Observeren voor vervolg én evaluatie

•

Registeren voor vervolg én evaluatie

•

Systematisch

•

Inzichtelijk

2. Het Activiteitenboek
In de voorbereiding van een nieuw thema start je met het invullen van het
Activiteitenboek in HOREB. De volgende zaken worden per fase vastgelegd:
Fase 0:
•

Thema: inhouden – betekenissen – bedoelingen. Je denkt na over brede
bedoelingen en keuzes voor specifieke bedoelingen op hoofdlijnen.

•

Inhoudenmatrix invullen – oriënteren op de inhoud. Het invullen van deze matrix
helpt je meer ideeën, grip en overzicht krijgen op de inhouden van het thema.

•

Startactiviteiten ontwerpen. Nadenken over activiteiten die kinderen uitdagen
om mee te doen aan het thema en die jou zicht geven op hun interesses.

Fase 1:
•

Dagelijkse reflectie op de startactiviteiten, vanuit reflectie een volgende
startactiviteit plannen.

•

Ideeën voor spel- en onderzoeksactiviteiten kun je al noteren.

Fase 2:
•

Spelactiviteiten/onderzoeksactiviteiten uitwerken, welke activiteit en welke
doelen heb je hierbij? Gebruik het observatiemodel.
Let op! Specifieke bedoelingen voor lezen, schrijven, spreken en rekenen kun je
ook aanvinken op de specifieke lijstjes onder de gekleurde sterren. Deze lijsten
tellen door naar een volgend thema. Ook de SLO-doelen kun je aanklikken.
Doelen stel je op groepsniveau, voor specifieke plannen kun je een groepsplan
maken.

•

Dagelijkse planning en reflectie in het logboek. Je plant activiteiten die je
opgenomen hebt in het Activiteitenboek in het Logboek.

Fase 3:
•

Dagelijks gebruik logboek

•

Wekelijks terugblikken op de gekozen doelen, lig je op koers? Eventueel doelen
aanscherpen

Fase 4:
•

Zorgen dat je doelen – en activiteitenoverzicht compleet is

•

Themaevaluatie in het activiteitenboek invullen

2.2 Het groepsplan
Om een ontwikkelingsgericht aanbod te ontwerpen voor alle kinderen, wordt er aan het
activiteitenboek een registratieformulier toegevoegd: het groepsplan.
Dit formulier gebruik je om preciezer aan te geven wat je gaat doen om bepaalde
kinderen in je groep adequater te ondersteunen. Het stelt de leerkracht in staat om voor
alle kinderen streefdoelen te kiezen op een hoog minimumniveau. Daarnaast kan de
leerkracht bepalen welke kinderen iets anders of extra’s nodig hebben en weten zij aan
te geven wat dat dan inhoudt. Denk hierbij aan:
• meer tijd besteden aan een activiteit
• preciezere ondersteuning door de leerkracht
Het werken met groepsplannen verloopt langs drie stappen:
Stap 1: Planning voor een themaperiode
Bepalen van de doelen voor de verschillende activiteiten. Het bepalen van de doelen
gebeurt met behulp van de HOREB-observatiemodellen. Bepalen aan welke
kernactiviteiten de groepsplannen verbonden worden. Kies rijke, betekenisvolle
activiteiten waaraan veel te leren valt en die door het hele thema heen aan bod komen.
Spel- en onderzoeksactiviteiten:

Doelen voor alle kinderen:
Breed:

Specifiek:

Stap 2: Groepsplan maken per themaperiode
In stap 2 ga je goed kijken naar de doelen voor verschillende kinderen. De doelen voor
de hele groep heb je al in stap 1 bepaald. Het is zaak om goed te kijken naar de
onderwijsbehoeften van de kinderen die extra tijd en/of ondersteuning of uitdaging
nodig hebben. Raadpleeg registraties in het kinderdagboek en portfolio. Zorg ervoor dat
je per kind weet waarop je insteekt en hoe. Voorkom dat er vaste groepjes met
zwakke/sterke kinderen ontstaan, dat helpt zeker niet. Extra aandacht kan ook verzorgd
worden in interactie via coöperatieve leervormen. Voorkom verarming van de
leeromgeving van zwakkere kinderen en ondersteun hen in hun
zelfsturingsmogelijkheden. Ontneem hen niet de verantwoordelijkheid voor hun
leerprocessen. Betrokkenheid op het eigen leren zorgt voor meer effect. Stimuleer snelle
denkers tot verdieping in hun spel- en onderzoeksactiviteiten.

Activiteit

Doelen voor alle
kinderen

Doelen voor
specifieke
kinderen

Dit is een grote
activiteit die vaker
voorkomt in het
thema. Deze
activiteit past in de
sociaal-culturele
praktijk.

Breed:

In het logboek kiest
de leerkracht met
welke kinderen
hij/zij gaat werken,
dit zijn dus geen
vaste homogene
groepjes!

Specifiek:

Resultaten in
beeld
(observatie,
controletaak,
portfolio)

Breed:
Specifiek:

Stap 3: Voer het groepsplan zo zorgvuldig mogelijk uit
Gebruik hierbij je dagelijks logboek waarin je je bedoelde aanbod per dag plant voor de
hele groep, voor groepjes en individuele kinderen

3. Het logboek en kinderdagboek
Waar schrijven we over in het logboek?

Actuele ontwikkelingsniveau
van de leerling

Met ‘geleende’
kracht

Toekomstig
ontwikkelingsniveau

Op eigen kracht

Zone van naaste ontwikkeling

In het Logboek gaat het om de dagelijkse planning van activiteiten
Betekenisvolle activiteiten ontwerpen = nadenken over:
•

Hoe roep ik de ervaringen, kennis en betekenissen van de kinderen op?

•

Is het een activiteit voor een kleine of grote groep? In de grote groep betekent dat
er steeds afgewisseld wordt tussen werken in kleine groepjes en in de grote
groep, je planning in het Logboek is voor het kleine groepje.

•

Verbinding aan het thema en kernactiviteiten en de speelleeromgeving

•

Verbinding aan spelideeën en onderzoeksvragen van kinderen

•

Verbinding aan bedoelingen, strategieën en vaardigheden

•

Welke kinderen doen er mee? Wat verwacht ik van hen? Kijken naar verschillen:
sociale vaardigheden, wereldkennis, taaldenkontwikkeling

•

Wat is mijn eigen rol, denk hierbij aan:
o 5 impulsen
o 9 rollen van spelbegeleiding
o coachen
o modellen
o gesprek om te leren
o gerichte hulp aan leerlingen

1.

Welke activiteit en welke bedoeling

1. Was de activiteit betekenisvol voor

2.

Met welke kinderen?

de kinderen?

3. Wat is mijn rol in de activiteit?

2. Hoe ontwikkelde de activiteit zich?

4. Welke observatiepunten, wat wil

Ontwikkelperspectief?

ik weten?

3. Komen mijn bedoelingen dichterbij?
4. Was mijn bijdrage zinvol?

Het logboek in de digitale HOREB

Noteer je activiteit kort en bondig
Welke breed en specifiek doel heb
je? Deze doelen komen uit je
Activiteitenboek (grijze balk of
onder de ster).

Hier noteer je per kind, kies voor
kleine groepjes (2 tot 4 kk.):
Als je voor dit kind specifieke
doelen hebt b.v. uit het groepsplan
dan noteer je hier doelen, anders
alleen observatiepunten

Werk je eigen rol uit

Vervolgens klik je op toevoegen en kun je de kinderen selecteren die met jou meedoen
in deze activiteit. Na afloop reflecteer je op het verloop van de activiteit en op de inbreng
en ontwikkeling van specifieke kinderen. Deze reflectie slaat het programma
automatisch op in het kinderdagboek.
Meer informatie over HOREB?
Bezoek de website: https://www.horeb-po.nl.

