Reacties van ouders

“Door Opstap leert mijn kind om
leren leuk te vinden.”
”Ik hoor van de juf dat mijn kind
het beter doet op school door
Opstap.”
“Mijn kind kan nu rustig met een
werkje bezig zijn.”
“Ik heb meer geduld met mijn kind
gekregen.”
“Ik kan beter met de juf over mijn
kind praten.”
“Mijn kind vraagt zelf om Opstap
te doen.”
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Bij Opstap wordt er gewerkt met vijf
belangrijke vuistregels:
1.
2.
3.
4.
5.

Kijk en luister naar je kind
Volg je kind
Praat met je kind
Moedig je kind aan
Bied je kind structuur

Deze vuistregels staan centraal binnen
elke bijeenkomst.

Wat is ‘Opstap’?

Materialen

Het programma Opstap is een landelijk
programma voor ouder en kind. Met
materialen en leesboekjes oefenen
kinderen met hun ouder(s) op een leuke
manier met lezen, schrijven en rekenen,
als voorbereiding op groep 3.

Aan het begin van Opstap krijgt elke
deelnemer een doos met materialen
met onder andere:
• Een spelbord
• Blokken
• Kleurpotloden
• Logiblokken

Voor wie?
Opstap is voor ouders met kinderen in
groep 1 en 2 die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.

Voor een heel jaar is de bijdrage €23,00.
Deelnemers krijgen de materialendoos
en bij iedere bijeenkomst een
weekboekje. Ook krijgen ze iedere drie
weken een voorleesboek.

Doelen

Tijdens Opstap wordt er gewerkt aan
een aantal doelen, zowel voor ouder als
kind.
Zo wordt er geoefend met:
• Taal
• Lezen
• Tellen en rekenen
• Tijd
• Vormen
Daarbij wordt er ook gewerkt aan:
• Het bevorderen van de ouder/kind
interactie
• Het vergroten van het
zelfvertrouwen

• Het stimuleren van sociale
vaardigheden
• De voorbereiding op het volgende
leerjaar
• Het bevorderen van een actieve
leerhouding

