
 spel- en ontwikkelingsmateriaal
 educatief programma Piramide
 training en coaching
 digitale technologie

Versterk het
onderwijs voor 
het jonge kind

Ga voor toekomst-bestendig en duurzaamonderwijs voor leerlingen leerkracht

Spel en spelen 

als belangrijkste basis 

voor de ontwikkeling

en welbevinden van

het jonge kind



Spel- en 
ontwikkelingsmateriaal
Heb je al een goed werkend educatief programma/
methode? Maar wil je zeker weten dat het spel- en 
ontwikkelingsmateriaal in de onderbouwgroepen 
de juiste ‘bouwstenen voor het kinderbrein’ biedt? 
Ga dan voor de aanpak ‘Meten is weten met de 
onderbouwscan’.

Door middel van een scan wordt onderzocht welke 
ontwikkelingsmaterialen al aanwezig zijn, hoe je 
deze het beste in kunt zetten en op welke ontwikkel-
gebieden de aanwezigheid van materialen nog niet 
optimaal is. 

Passend bij
de leerlijnen
jouw onderwijsprogramma en visie
wat kinderen nodig hebben

Samen met jou maken we een keus voor nieuwe 
ontwikkelingsmaterialen, uitgeleverd op meerdere 
momenten per jaar, en/of trainingen voor de 
leerkracht.

Training en coaching
Breng het onderwijs naar een hoger niveau door 
training en coaching trajecten voor leerkrachten. 
Er zijn verschillende trainingen die een verschil 
kunnen maken voor zowel leerling als leerkracht.
  

Digitale technologie
Ontdek de mogelijkheden met digitale technologie 
en kleuters. En gebruik digitale technologie om 
leerprestaties te bevorderen. Ook kan het ervoor 
zorgen dat de leerkracht makkelijker kan werken.

Educatief programma
Piramide
Omdat kinderen houden van spelen, ontdekken 
en leren.

  Veel aandacht voor spel in een uitdagende 
 speelleeromgeving

  Rijke spelsuggesties en activiteiten in 
 projectthema’s 

  Ruimte voor eigen invulling

Piramide is een handig, eigentijds, rijk en erkend 
educatief totaalprogramma voor kleuters, met 
veel aandacht voor spelen. Alle inhoud van 
Piramide vind je terug in een handige app. 
Daarmee plan je de nieuwste spelsuggesties en 
activiteiten in projectstappen en voldoe je aan 
alle doelen uit het leerplankader jonge kind.

Wanneer je de training van Piramide volgt werk je 
nog beter en makkelijker met het programma. Spel 
en spelen staat centraal. Ook begrijpend luisteren, 
digitale geletterdheid en ontdekplaten (voor o.a. 
woordenschat) zijn toegevoegd. 

Piramide gaat uit van een ontwikkelingsgerichte 
visie, dat aangevuld wordt met het initiatief van de 
leerkracht door onder meer spelbegeleiding en het 
inrichten van de speelleeromgeving.

Maakt het werk leuker én makkelijker!
Door gebruik te maken van Piramide met de ‘Planner’ 
en ‘Ontdekplaten’ wordt het werk van de leerkracht 
leuker en makkelijker. En ontwikkelen kleuters zich 
op de beste mogelijke manier.

Wij denken graag met je mee T  088 410 10 20     klantenservice@derolfgroep.nl     www.derolfgroep.nl

Neem een kijkje in 
de Piramide planner
en bekijk ook de 
ontdekplaten. 

Wanneer je de training van Piramide volgt werk je 


