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Peuters en Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

Verrijken met materialen: 
 

 Materialen  

Rekenen * ** Paletti 
Palletti rondo (ook voor taal) 
Loco junior (ook voor taal) 
“Ik kan al tellen” 
Speelrekensets (Zwijsen) 
Rondje rekenliedjes (Zwijsen) 
Rekenmateriaal bij methodes 
Spelend rekenen (Delubas) 
Groep 3 materialen ( overleg met groep 3) 
Rekenlogica, rekendieren (schubi) 

Taal/lezen** Klankletter activiteiten (OMJS) 
Rom-pom-pom materiaal 
“Ik kan al lezen”  
Voorlezen, (er bij tekenen) na vertellen,  
Piep leert lezen(Kleurig geregeld) 
Bolleboos start (Zwijsen) 
Schatkist taal (Zwijsen) 
Klank letter activiteiten (Onderwijs maak je samen) 
Groep 3 materialen (overleg met groep 3) 
Mini breinbrekers (voor beginnende lezers) 

Strategie en redeneerspellen 

Smartgames/think-fun  

Bunny Boo 
Smartcars  
Castle logics & Camelot 
Roodkapje, Driebiggetjes en 7dwergen 
Hide & seek Safari, etc 
Rush hour 
Nikitin materiaal 
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Coöperatieve spellen: 

Sunny games/earth games 

Zoo-memo 
De Geheime gang 
Max de Kat 
Princes 

Bouw- en constructie/ 
Techniek 

Lego/duplo  techniek 
Kapla (met Tomtect) 
Gigo techniek met werkbladen 
Smartmax  
Bouwhoeken versterken met Opdrachtkaarten inzetten 
Talentenkracht module(s), VTB-pro, zie ook video’s 
Talentenkracht 

ICT  Bee-bot/bluebot(B-bot) 
Scratch junior 
Diverse apps 

Motoriek 

Knutselen enz. 

Kopieerbladen Schubi 

Magneetbordjes (kunnen uitvegen) 
Vingerverfen, Kleien, Tekenen en kleuren 
Cijfertekeningen (dot-to-dot boeken) 
Tangram/kralenplanken 
Vormen, sporen, spiegelbeelden 
Rooster-figuren 
Rekendieren (kleuren en rekenen tot de 20) 

Denken en redeneren, 
analytisch/creatief/praktisch 

Doorvragen, dieper vragen 

3-Niveaus  vragen in de klas (Begaafdheid in Beweging 2-5) 
Denksleutels en mindkaarten (via internet) 
Filosoferen met jonge kinderen 
Maakkunde (NEMO) 

Ontdekkend leren Onderzoekende opdrachten bij alle aandachtsgebieden 
Video aanbod Talentenkracht zie bouw en constructie) 
Kleuterballade  Denkvaardigheden in de kleuterklas(Minka 
Dumont) 
Krachtpatsers en Wonderzoekers (Zwijsen België) 
Onderzoekende en ontwerpenspelen W&T met kleuters 
(EWT Amsterdam) 
Kleuterlab Toolkit onderzoekend leren (het kleine avontuur) 
https://www.expeditionchemistry.nl/proeven/ 

Sociale- en emotionele 
ontwikkeling** 

Mindset, emoties, intensiteit, 
sensitiviteit, vrienden maken 

Praatprikkels en andere emotiespellen (wereld 
kinderen/lekker-in-je-vel, kikker) 
Sprookjes denkspellen+ emoties  
Het uiltje dat (te) knap is (prentenboek) 
Zeno en Co (Prentenboek) 
Kabouter langmuts (hoog-gevoeligheid) 
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Groeikaartjes (Platform Mindset) 
Je fantastische elastische brein (Bazalt) 
Piep(jonge lezers) Piep voelt zich ( Kleurig geregeld)  

Thema mappen, projecten 
en kant-en-klaarkisten 

Kleuterballade  Denkvaardigheden in de kleuterklas(Minka 
Dumont) 
Klein maar fijn (Onderwijsadvies) 
Pienter (Onderwijsadvies)  en  Pienterpaden (Eb&Vloed) 
Mus en Fret Creatief lespakket voor peuters en kleuters met 
een ontwikkelingsvoorsprong 
Talentlijn kleuter peuters, kist vol materialen + aanpak 
(Uitgeverij Bekius, zie bijlage) 
 

Mappen met lossen les 
ideeën  

VOORUIT, leerspelletjes voor de onderbouw (Kluwer)  
Kleuter universiteit les ideeën bij prentenboeken 
(Kleuteruniversiteit) 
Pienter van Eduforce losse les ideeën (Eduforce) 
Compact en Rijk  losse les ideeën(Bazalt) 

 
* Bij de oudere peuters kan gekeken worden naar kleuter materiaal voor beginnende 
gecijferdheid en geletterdheid uit de groep 3 
 
** Het spelen van niet-competitieve spellen ( coöperatieve spellen van bijvoorbeeld earth 
games) biedt veel extra uitdaging in het leren samenwerken. 
 
Advies en tip boeken:  
Aan de slag met slimme kleuters 8 aanraders (TIB tools Instondo, Eleonoor van Gerven)  
Combinatiegroep 2-3, Moet je doen ( 8 aanraders, TIB tools, Instondo) 
 
Signaleren:  
SLO: https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/4607-talenten-van-jonge-
kinderen-zien-en-begeleiden 
SLO Stimulerend signaleren: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren 
SLO: Kleuter intake: https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/hulpmiddel/4548-
intakevragenlijst-kleuters 
Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong: signaleringsinstrumenten: 
https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/product-categorie/signaleringsinstrumenten/ 
 
Versnellen:  

 Versnellen zonder drempels digitaal en op papier: https://www.bco-
onderwijsadvies.nl/diensten/versnellen-van-excellente-leerlingen-zonder-drempels 
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Talentenlijn is ontwikkeld om aan de specifieke behoeften van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong te voldoen. Talentenlijn biedt de mogelijkheid tot het creëren van 
passend onderwijs in de groep. 

Talentlijn peuters:  

De peuterkist biedt het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal een gevarieerd aanbod met 
verrijkende materialen. 
In de kist bevinden zich: Een begeleidingsmap, diverse spellen, ontwikkelingsmateriaal op het 
gebied van lezen en rekenen. In de begeleidingsmap wordt beschreven op welke wijze de 
materialen ingezet kunnen worden en biedt het handvatten in de vorm van: taakkaarten, 
materiaalbeschrijvingen en observatie-registratiebladen. 
 
Materialenpeuter 

Abaco Vario 20 + 4 werkboekjes 
ABC spel 
Bambino Loco - Basisdoos 
Bambino Loco - Dit kan ik al (deel 1) 
Bambino Loco - In de dierentuin  
Bunny Boo 
Drie Kleine Biggetjes 
Halli Galli Stapelgekke Speed Cups 
Ik kan al tellen 
Kinderen van de wereld memoryspel 
Paletti Spelbord 
Paletti Concentratie en Waarneming 2 
Schubitrix Forma 
Smart Car 5x5 
SmartMax Start XL 
Vormen en Figuren 
Zonnespel Oogsttijd 

Talentlijn kleuters:  

Op de leeftijd van 4 jaar gaat de kleuter voor het eerst naar de basisschool. Pientere kleuters 
hebben grote verwachtingen ten op zichten van de basisschool:  "Nu ga ik lezen en rekenen".  Al 
snel komen ze teleurgesteld thuis. Er wordt nog niet gelezen en gerekend, maar er wordt 
gespeeld en gepuzzeld. Puzzels, die ze thuis allang niet meer maken. Ze kijken om zich heen en 
zien andere leerlingen aan het werk en ze passen zich aan. Deze leerlingen worden niet (meer) 
herkend als pientere leerling. 

Goed onderwijs moet aansluiten bij de persoonlijkheid en ontwikkelingslijn van 
de leerling, een leerling moet en mag zichzelf zijn. 

De school heeft met Talentenlijn 1 een gevarieerd aanbod in verrijkende  materialen. In de kisten 
bevindt zich: Een leerkrachtmap, diverse spellen, werkboeken en leesboeken. In de 
leerkrachtmap wordt beschreven op welke wijze de materialen ingezet kunnen worden en biedt 
het handvatten in de vorm van: taakkaarten, materiaalbeschrijvingen en observatie- 
registratiebladen. 



“De Begaafden Wijzer” Korte Stammerdijk 17 1382 BL Weesp:  debegaafdenwijzer@ziggo.nl  
KvK: 32142215 Bankrekening: NL76 INGB 0005 8344 63  
 

Met de inzet van Talentenlijn is het van belang dat er op allerlei wijze gewerkt blijft worden aan de 
leerdoelen van de leerlingen. Denk daarbij aan het verrijken van kringactiviteiten, werkhoeken en 
spelsituaties. 

Talentenlijn wordt in een mooie, stevige kunststof opberg kist geleverd. Ook wordt een werkmap 
voor de leerkracht meegeleverd, opdrachtkaarten voor de leerling, uitgebreide handleidingen en 
sticker vellen. 

Talentenlijn wordt in een mooie, stevige kunststof opbergkist geleverd met onderstaande 
materialen. Ook wordt een werkmap voor de leerkracht meegeleverd, opdracht kaarten voor de 
leerling, uitgebreide handleidingen en sticker vellen. 

 
Materialen Talentlijn 1  

Castle Logix 
Gigo 7321 Groot Wiel 
Hexatrix - Natuur en Techniek 
Ik leer schrijven 
Katamino Duo 
Nikitin 8 
Paletti Spelbord 
Paletti Rekenen map 2 
Paletti Taal map 1 
Roosterfiguren Dieren 1 
Taalpuzzels 1 
TomTect 420 
Top Serie 2 
Tridio What's Next 
Vormen, Sporen, Doolhoven 
Zonnespel Max de Kat 

 

Materialen Talentlijn 2 

Camelot Junior 
Carcassonne Junior 
Colour Code 
Concentra 
Gigo 7324 Windenergie 
Hexatrix Sociale en culturele omgeving 
Hoe laat is het? 
Kies en Reken 3 werkboeken + antwoordenboek 
Paletti Spelbord 
Paletti Rekenen map 3 
Paletti Taal map 2 
Plustaak Taal & Lezen 2/3 (werkboek + antwoordenboek) 
Roosterfiguren Dieren 2 
SET! 
Top Serie 1 
Vormen, Sporen, Spiegelbeelden 
Woordenschatpuzzels 'Om je heen' Fase 1 
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Levelwerk voor kleuters: Levelspel  
 

Levelspel biedt een gestructureerd pakket met materialen, speciaal ontwikkeld voor kleuters die 

‘meer’ kunnen. Levelspel bestaat uit 2 boxen. 

 

- Verrijkingsmateriaal voor groep 1 en 2 

- Voorbereidend op Levelwerk 

- Kleuters leren om te gaan met ‘uitdagende’ stof 

- Ondersteuning om kleuters pedagogisch en didactisch verantwoord te begeleiden 

 

Inhoud van de boxen: 

Levelspel bestaat uit twee boxen, elk met 18 puzzel- en spelopdrachten (incl. antwoordenboeken). U ontvangt per 

box een ‘Levelspelmap’, waarin beschreven staat hoe u uw kinderen pedagogisch en didactisch verantwoord kunt 

begeleiden. In elke box zit een set van vijf Levelspelboekjes voor leerlingen.  

Levelspel box 1: Levelspel box 2: 

Penguins on ice Paletti 

Techniekset: Matador, incl. opdrachtkaarten Penguis Pool Party 

Hexatrix – Sociale en culturele omgeving Concentra 

Castle Logic Camouflage North Pole 

Waterworld Camelot Junior 

Colour Code Formido 

Trucky 3 Hexatrix – Lichaam, beweging en gezondheid 

Rush Hour - Junior  Magic forest 

Logeo Tridio What's Next 

Katamino Pirates Jr. Hide and Seek 

Rekenpuzzels 1 (5 stuks) Vormen, sporen en spiegelbeelden 

Rekenpuzzels 1, antwoordenboek Ajodakt, optellen en aftrekken tot 20 (5 stuks) 

Taalpuzzels 1 (5 stuks) Ajodakt, optellen en aftrekken tot 20, antwoordenboek 

Kies en reken, groep 3 (5 stuks) Techniekset: Junior Engineer, incl. opdrachtkaarten 

Kies en reken, groep 3, antwoorden Roosterfiguren, dieren 1 

Pienter, opdrachtkaarten voor kleuters 
Strips voor beginnende lezers:  
Op reis naar duif 

Strips voor beginnende lezers:  
De Droomfant 

Strips voor beginnende lezers:  
Ridder Jesse 

Strips voor beginnende lezers:  
De pet van Jet 

Strips voor beginnende lezers:  
Voor wie wil 

Strips voor beginnende lezers:  
Een pak voor Jef 

Strips voor beginnende lezers:  
Vuur van Tuur 

Strips voor beginnende lezers:  
Een verhaal met een staart 
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Elk kind zoekt een uitdaging: 

Slimme kleuters leren dankzij Levelspel om te gaan met uitdagende stof, met oefenen, met dóórzetten, met falen en 

met tegenslag. Alle vaardigheden die nodig zijn om het leren te leren. Levelspel is een pakket dat is ontwikkeld vanuit 

de gedachte dat ‘moeilijk moet’. Levelspel biedt een gestructureerd pakket aan puzzel- en andere opdrachten voor 

slimme kleuters. Elk kind heeft behoefte aan een uitdaging.   

 

Kant-en-klaar pakket: 

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong dienen materialen en situaties aangeboden te krijgen die aansluiten bij 

hun behoeften, een aanbod in de breedte én in de diepte. De materialen moeten het didactisch niveau van de leerling 

overstijgen, zodat er mogelijkheden tot leren gecreëerd worden. Dat biedt Levelspel. Een kant-en-klaar pakket om uw 

kinderen het juiste onderwijsaanbod te geven. 

 

Voorbereidend op Levelwerk: 

Met de aanschaf van Levelspel legt u de basis om jonge kinderen op een verantwoorde manier uit te dagen. 

Levelspel bereidt kinderen voor op Levelwerk. Levelwerk is de leerlijn vanaf groep 3 voor intelligente en 

(hoog)begaafde leerlingen in het primair onderwijs. 

 

Over de auteur: 

Jan Kuipers is als gespecialiseerd senior onderwijsadviseur in dienst van Cedin. In zijn dagelijkse praktijk begeleidt hij 

leerkrachten bij het werken met (hoog)begaafde leerlingen en traint hij schoolteams op het gebied van 

(hoog)begaafdheid. Jan Kuipers is auteur van ‘(Hoog)begaafdheid, kwaliteit in beleid’, ‘De Kracht in jezelf’ en 

‘Levelwerk’.  

 

Techniek: 

Elke Levelspel box bevat techniekmaterialen met kant-en-klare opdrachtkaarten waarmee ook jonge kinderen in 

aanraking komen met techniek. Overal om ons heen zien we techniekaspecten terug. 

 
 


