actieflerenspelen.nl

Actief Leren Spelen introduceert, in nauwe samenwerking
met uitgeverij Kluitman,
speciaal voor de voor- en vroegschoolse educatie

op de groep

Lesmateriaal

Bobbi op
de groep

Introductie
Uitgeverij Kluitman is hoﬂeverancier van kinderboeken.
In haar uitgebreide assortiment maakt de geweldige
peuterserie Bobbi een belangrijk deel uit van het
totaalaanbod. Deze mooie en herkenbare boeken van
Monica Maas verwoorden thematisch als geen ander de
belevingswereld van de peuter.
Het product
Door alle ervaringen van auteurs, illustrator, uitgeverij en
pedagogisch medewerkers te bundelen is nu een prachtig,
sprankelend product ontstaan voor de peuter: Bobbi op de
groep, het product voor de voor- en vroegschoolse educatie.
Het ontstaan
Een groep van gepassioneerde pedagogisch medewerkers
zocht al jaren naar een programma dat niet alleen voldoet
aan alle eisen (m.n. SLO-doelen, 21e-eeuwse vaardigheden,
taalaanbod), maar dat ook veel ruimte laat voor het eigen
initiatief van de pedagogisch medewerker en het spelen. Een
pakket dus dat gemakkelijk aansluit bij de doelgroep en zeer
hanteerbaar is voor de pedagogisch medewerker.
De ervaring van diezelfde medewerkers in combinatie met
onze hoofdﬁguur Bobbi heeft geleid tot de ontwikkeling van
een prachtproduct. Ook door een enquête onder pedagogisch
medewerkers zijn alle wensen gedeeld. Kortom, dit product
kunt u niet voorbij laten gaan!
Voor wie?
Voor alle pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven
en peuteropvang, maar ook voor gastouders die graag
veel eigen inbreng willen hebben. Bobbi op de groep is een
ideaal hulpmiddel om uw eigen inbreng en creativiteit te
combineren en zo tot de leukste activiteiten te komen.

Waarom Bobbi op de groep?
Er is binnen het vak van pedagogisch medewerker al heel
veel ervaring en professionaliteit op de groep, maar voorop
staan meer tijd, spelen en samen zijn met de kinderen.
Daarbij is er veel ruimte om de ontwikkeling van het kind te
kunnen volgen en het kind te kunnen monitoren op eigen
snelheid. De kinderen worden niet gekoppeld aan een
vastgelegd ontwikkelingsniveau, maar aan het beheersen van
vaardigheden. Doordat Bobbi midden in de belevingswereld
van peuters staat, ontstaan er veel herkenbare situaties en
activiteiten. Hierdoor kunnen alle kinderen participeren
en zichzelf ontwikkelen. Door een vertrouwde, taalrijke en
stimulerende omgeving te creëren zullen alle kinderen zich
aangetrokken voelen om zichzelf uit te dagen.

HET PAKKET

6. TABLET (iPAD)

Bobbi op de groep is een zeer volledig product met veel
multifunctionele materialen en tal van mogelijkheden.

Op de tablet is het mogelijk om alle formulieren en planningen
digitaal te bewerken en te bewaren. Tevens biedt de tablet
mogelijkheden om apps te downloaden ter ondersteuning
van activiteiten, zoals voorbeelden van knutselwerkjes,
liedjes, en als digitale ondersteuning bij activiteiten.

1. DE THEMADOOS
Hierin kunnen alle benodigdheden per themaperiode
verzameld worden.

2. DOELEN EN ACTIVITEITENKAARTEN
Hierop staan de doelen kort uitgelegd met daarbij een SLOinspiratie-activiteit. Deze kaarten zijn te downloaden via de
site bobbi.nl/educatief.

3. PLANNING EN OBSERVATIELIJSTEN
De jaar-, periode- en dagplanning bieden een basis voor
de planning en het verantwoorden van het beredeneerd
aanbod. Samen met de praktische vaardighedenlijst is er een
eenvoudige, maar toereikende observatie voorbereid.
De lijsten zijn te downloaden via de site bobbi.nl/educatief.

7. WOORD-, KLEUR-, EN KIJKPLATEN
De kleurplaat is te gebruiken als aanvulling op het thema
of als leuke activiteit in de kleine groep. De kijkplaat wordt
gebruikt om het verhaal in de kleine groep te beleven of
ter illustratie bij een thematafel. Met de woordplaat hebt
u de mogelijkheid om de kinderen kennis te laten maken
met woorden en betekenissen of deze mee te geven aan
de kinderen, zodat ze thuis samen met de ouders, ook het
thema kunnen beleven, net als op de groep. De platen zijn te
downloaden via de site bobbi.nl/educatief.

8. DAGRITMEKAARTEN

De vertelplaten zijn te gebruiken als voorleesboek, kijkplaat
of illustratie bij een activiteit. Ze zijn niet gebonden, waardoor
er makkelijk meerdere functies voor de platen ontstaan.

De dagritmekaarten bieden een ondersteuning in het
duidelijk maken van het dagritme van de groep. Door
herkenbare platen en activiteiten weten de kinderen wat er
gaat gebeuren. Dit biedt de kinderen rust, duidelijkheid en
vertrouwen.

5. DE HANDPOP BOBBI

9. STICKERVELLEN

De handpop is het vriendje dat samen met de peuter alles
beleeft en voorleeft. Hierdoor ontstaat er een laagdrempelige
en veilige omgeving.

De stickers kunnen dienen als beloning of aanvulling tijdens
een activiteit. Door een sticker te gebruiken in een tekening
of werkje is er een directe verbinding met het thema of het
aanbod op dat moment binnen de groep.

4. VERTELPLATEN

10. KNUFFELVRIENDJES
Met de vriendjes van Bobbi kunnen er door de pedagogisch
medewerker of de kinderen zelf verhalen (na)gespeeld
worden. Daarnaast zijn ze een aanvulling op de activiteiten
of kunnen ze gebruikt worden als beurtvriendjes om geduld
en naar elkaar luisteren/kijken te stimuleren.

Inscholing
Bij Bobbi op de groep hoort een inscholing. Tijdens deze
instructie leert de PM’er hoe alle mogelijkheden die het
totaalproduct biedt optimaal te gebruiken. De verschillende
onderdelen worden besproken en er is een proeﬂes. Na
afronding kan iedere PM’er goed met het totaalproduct
aan de slag.

Website
Op onze websites actieﬂerenspelen.nl of bobbi.nl/educatief
staan tal van ondersteunende materialen en een toelichting.
Ook kunt u direct vragen stellen of bestellingen plaatsen.
Verder geven wij workshops door het hele land, waaraan
u kunt deelnemen. Via Facebook en Instagram worden de
laatste ontwikkelingen, ideeën, inspiraties en voorbeelden
gemeld.

De inscholing en het programma worden gecertiﬁceerd door
certiﬁceringsbureau Hobéon-SKO te Den Haag, in verband
met de naleving van de leerdoelen, de inhoud van de
scholing en de kwaliteit van het totaalproduct. Hiermee
waarborgt Hobéon dat het programma voldoet aan de eisen
die door de overheid aan de VVE gesteld zijn.

Eerste indruk van pedagogisch medewerkers uit Reeuwijk:
We worden hier heel blij en hebberig van. De vertelplaten
zijn werelds. De handpop kan alle poppenkleding aan en de
kinderen wilden direct dat hij bij hen thuis kwam logeren.
Het pakket sluit naadloos aan op de bekende boekenreeks
van Bobbi, waar iedereen thuis wel een boekje van heeft.
Bobbi is nu al de grote vriend van de groep.

Pedagogisch medewerkers, alsook gastouders met meer
dan twee jaar praktijkervaring komen in aanmerking, na de
inscholing en een kennistoets, voor plaatsing in het centraal
register van Hobéon voor professionals in de voor- en
vroegschoolse educatie.

actieﬂerenspelen.nl
bobbi.nl/educatief
Facebook.com/bobbiboeken
Instagram: @beertje.bobbi

op de groep

Prijzen
Het totaalpakket Bobbi op de groep kost € 499,00 (ex. btw en verzendkosten). Een iPad mini is
verkrijgbaar voor € 375,00 (ex. btw en verzendkosten). Het programma implementeren door een
adviseur van Actief Leren Spelen kost € 295,00.
Voor organisaties met een klantnummer kunnen elementen uit het complete pakket worden
besteld. Gaat u naar de site bobbi.nl/educatief voor uw bestelling en/of vragen. Hier vindt u het
complete bestelformulier en de bijbehorende prijzen.
Ook zal Bobbi op de groep worden voorzien van inspiratiebijeenkomsten voor trainers, een
nieuwsbrief en uitbreidingspakketten.
Certificering/registratie, herregistratie en bijscholing
Bobbi op de groep voldoet aan hanteerbare kwaliteitsdoelen voor kindercentra
(peuteropvang, dagverblijven), maar ook voor gastouders.
Deze certiﬁcatie en registratie staat onder auspiciën van certiﬁcatiebureau Hobéon te Den Haag
(hobeon.nl).
Bobbi op de groep beschikt over een register waarbij is aangegeven welke medewerker training
heeft gevolgd. Deze training is gegeven door een adviseur van Actief Leren Spelen. Ook zal hier de
na- en bijscholing in combinatie met de beoordeling van competenties worden weergegeven. Bij
aanwezigheid en actieve deelname blijft de organisatie in het register. De kosten voor certiﬁcatie,
nascholing/bijscholing en registervermelding bedragen € 745,00 (ex. btw).

Actief Leren Spelen
Schelphoek 2
1813 SE Alkmaar
Tel.: 0180 - 31 92 98
Mobiel: +31 (0)6 877 394 73
E-mail: info@bobbi-educatief.nl
Site: bobbi.nl/educatief

