Speelt u Taakspel voor kleuters? Naar aanleiding van onderzoek is de werkwijze van
Taakspel voor kleuters aangepast. Aanpassingen zitten in de manier van spelen,
de materialen en de begeleiding. De principes van Taakspel zijn niet veranderd, deze
blijken immers effectief. In deze flyer leest u meer over de nieuwe werkwijze.

Preventief werken aan gedrag
Met Taakspel voor kleuters wordt de basis gelegd voor gewenst gedrag in de groep en (beginnend)
probleemgedrag wordt omgebogen en genormaliseerd. Daarmee is Taakspel een effectief
programma in het voorkomen van de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen. Taakspel
voorkomt niet alleen gedragsproblemen, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van een goede
relaties tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Door de verbetering van
het klassenklimaat kan het programma het risico op pesten reduceren.

Onderzoek
Taakspel voor kleuters wordt sinds 2009 met veel enthousiasme gespeeld. De GGD Amsterdam
heeft onderzoek gedaan naar Taakspel voor kleuters. Wat bleek? Het taakgericht gedrag van de
kleuters nam toe, ongewenst gedrag nam af en het klassenklimaat verbeterde. Ook bleek dat
leerkrachten op een positievere manier omgingen met het gedrag van de kinderen. Het werd
gezelliger in de klas en het gaf de leerkrachten meer plezier in hun werk.

Verbeteren
In het onderzoek zagen we dat Taakspel voor kleuters op een aantal punten verbeterd kon worden.
Deze verbeteringen hebben we doorgevoerd in de nieuwe versie van Taakspel voor kleuters.
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De belangrijkste aanpassingen zijn:
•

Een invoeringstraject op maat
Verschillen tussen kleuterklassen zijn groot. Taakspel voor kleuters wordt daarom vanaf nu
meer op maat ingevoerd. Tijdens een verdiepte intake verkennen de Taakspel onderwijsadviseur, directie en kleuterleerkrachten of en hoe Taakspel voor kleuters past binnen de
school en de kleutergroepen.
De Taakspel onderwijsadviseur en de leerkracht kijken in de trainingen naar de eigen situatie,
maken een passend plan en bepalen tijdens consultaties samen de volgende stap.

•

Aanleren van gewenst schoolgedrag
Kinderen die net op school komen, weten vaak nog niet precies welk gedrag in verschillende
onderwijssituaties van hen wordt verwacht. Het aanleren van gewenst schoolgedrag is daarom
een extra doel van Taakspel. In de vernieuwde versie is meer aandacht voor dit doel.

•

Teamgevoel ontwikkelen en complimenteren
De indeling in teams is een zeer effectief element van Taakspel. In de nieuwe versie is meer
aandacht voor het goed samenstellen van heterogene teams en het ontwikkelen van teamgevoel. Zo wordt er binnen vernieuwde introductieactiviteiten gewerkt aan het aanleren van het
elkaar helpen om zich aan de regels te houden.
Daarnaast zijn er nieuwe inzichten rond complimenteren verwerkt. En er is extra aandacht voor
effectief corrigeren van ongewenst gedrag.

•

Spelen in vrije situaties is oefenen
Tijdens het spelen van Taakspel in de kring zitten de teams fysiek bij elkaar. Ook in vrijere
situaties, bijvoorbeeld tijdens het werken in de hoeken of aan tafels blijkt dit nodig. Dit zijn
oefenmomenten die niet lang hoeven te duren. De leerkracht gaat sneller generaliseren.

•

Nieuwe handleiding en materialen
Wanneer u de vernieuwde Taakspel voor kleuters bestelt, ontvangt u ook de vernieuwde handleiding waarin u leest over de nieuwe manier van werken. De doos bevat handige puntenbakjes
per team die makkelijk meegenomen kunnen worden naar bijvoorbeeld een hoek. Het scorebord en de bandjes zijn niet meer per se nodig. De bandjes kunnen los worden besteld.
De pictogrammen zijn nu gekleurd en enkelzijdig bedrukt.

Bestellen
U bestelt de nieuwe Taakspel voor kleuters doos via uw Taakspel onderwijsadviseur. De Taakspel
onderwijsadviseur moet in het bezit zijn van een Taakspel voor kleuters-licentie 2016.
Uw gelicenceerde onderwijsadviseur kan u ook bijscholen in de nieuwe werkwijze. Ook wanneer er
nieuwe leerkrachten met Taakspel voor kleuters gaan werken, kan de Taakspel onderwijsadviseur
de invoering begeleiden.
www.taakspel.nl
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