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*	De projecten voor gastouders zijn als losse katernen, samen met een handleiding, gebundeld in een map. Deze map vormt met
de liedjes-cd voor baby’s, dreumesen en peuters én het boek vol praatplaten een totaalpakket voor gastouders.
** Het boek ‘Suggesties bij Piramide-projecten voor baby’s en dreumesen’ bevat ideeën voor 0-2 jarigen bij de Piramide-projecten.

http://piramide.cito.nl
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Piramide | Jaaroverzicht van projecten

Projectboeken
Piramide is opgebouwd rond projecten. Een Piramide-project is een
geheel van activiteiten waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod
komen. Ieder jaar komen dezelfde onderwerpen aan bod, maar steeds
op een hoger niveau en met een andere invulling van het onderwerp.
De onderwerpen van de projecten zijn heel verschillend, maar ze
hebben één ding gemeen: ze zijn afkomstig uit de wereld van kinderen.
Werkwijze:

Jaarprogramma, een doorgaande lijn: als u gedurende het schooljaar alle projecten
uitvoert volgens het jaaroverzicht, hebt u een leerlijn gevolgd waarin alle belangrijke
ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Een project duurt twee tot drie weken.

Structureel Coöperatief leren: kinderen kunnen al vanaf de peuterleeftijd veel van elkaar
leren. In de projecten zijn daarom activiteiten opgenomen waarin dit Structureel
Coöperatief leren wordt toegepast.

Speelleerprogramma: u vindt er suggesties hoe u speelleersituaties kunt creëren en
spelsuggesties, suggesties voor zelfstandig leren en opdrachten in de hoeken.

Suggesties voor samenwerking met ouders: hier vindt u suggesties rond het
projectthema en een ouderbrochure om mee naar huis te geven. Voor anderstalige ouders
is een vertaling van de basisbegrippen in de projecten opgenomen.

Projectstappen: u vindt er activiteiten opgebouwd in vier stappen: Oriënteren,
Demonstreren, Verbreden en Verdiepen.
Cursorische activiteiten: vindt u in elk projectboek. Dit zijn onder andere activiteiten voor
ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid in een opbouw door het jaar heen.
Tutoring, een praktische aanpak met resultaat: voor de peuters en kleuters die extra
ondersteuning nodig hebben, maakt u gebruik van de preventieve tutoring. In de project
boeken staat onder het kopje Tutoring in de Projectstappen praktisch beschreven welke
tutoractiviteiten vooraf gaan aan de groepsactiviteiten. De kinderen die aan het eind van
de projecten de basisbegrippen nog niet voldoende beheersen, krijgen remediërende
tutoring. Deze mogelijkheid tot een drievoudige aanpak blijkt in de praktijk bijzonder
efficiënt: het aantal kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft, neemt aanzienlijk af.
Uitdagende activiteiten voor pientere kinderen: met deze activiteiten worden ook
peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong uitgedaagd. De activiteiten zijn
leuk en gevarieerd, ze bevatten onder andere proefjes, gesprekken en het werken met
plattegronden.

Praktische bijlagen: bevatten onder andere verwijzingen naar internetsites, lijsten met
liedjes en spelletjes en ontwikkelingsmaterialen, doelen- en activiteitenoverzichten voor een
beredeneerd aanbod, verschillende bijlagen met begrippen en werkbladen.
Gastouders: De Piramide-projecten voor gastouders zijn als losse katernen met een
handleiding gebundeld in een map. In het pakket voor gastouders zit, naast deze map
met uitnodigende activiteiten voor 0-4 jarigen, ook een cd met bijpassende vrolijke liedjes
en een aansprekend praatplatenboek. Piramide voor gastouders is gebaseerd op Piramide
maar is zo ontwikkeld dat de activiteiten makkelijk thuis bij de gastouders uit te voeren zijn.
Naast de projectboeken bestaat Piramide uit een uitgebreide lijn producten die helpt een
optimale ontwikkelingsomgeving te creëren. Voorbeelden zijn het Spelboek, het Leerboek,
Interactief voorlezen en Pientere kinderen. Kijk voor een totaaloverzicht van onze
producten in de webwinkel op www.cito.nl of vraag informatie aan via telefoonnummer
(026) 352 11 11.

