
Leren in de aula van school 

Als ik op mijn kantoor aan het werk ben, kijk ik met regelmaat door het raam naar de aula. En altijd 

zie ik leerlingen die daar aan het werk zijn. Of beter gezegd; aan het leren zijn.  

Leerlingen van de kleutergroep zijn in de betekenisvolle hoek (themahoek) aan het spelen. Ze 

gebruiken de woorden die ze in de groep geleerd hebben. Door die woorden vaak en actief te 

gebruiken, worden deze verankerd in de hersens. De betekenisvolle hoek wordt zorgvuldig door de 

leerkrachten ingericht zodat de leerlingen optimaal uitgedaagd worden om betekenis te geven aan 

de inhoud van het thema. Sinds vorige week is er een heus gezondheidsplein ingericht in de aula. In 

de hal bij de kleuters is het veterinair centrum (voor wie het niet weet; dit is de dierenartspraktijk) 

en in de speelzaal is het revalidatiecentrum. Zo leren de kinderen de themawoorden toepassen in 

hun spel. Denk aan woorden als: onderzoek, stethoscoop, onderzoekstafel, apotheek, afspraak 

maken, hartslag............. Het is zo mooi om te horen hoe de kinderen zich serieus inleven in hun rol.  

De computers in de aula staan iedere dag aan. De leerlingen van voornamelijk groep 3 en 4 zijn met 

digitale programma’s aan het oefenen en leerstof aan het herhalen en opzoeken. (de leerlingen van 

groep 5 t/m 8 werken voornamelijk met de chromebooks in de klas). 

                      

En wat ik zo bijzonder vind....... hoeveel leerlingen er ook in de aula zijn; ieder kind is hoog betrokken 

bezig met z’n eigen leeropdracht.  In z’n eentje of met een groepje. Dat is toch top!  

     

In de aula wordt ook extra instructie gegeven door de leerkracht of de onderwijsassistente. Er wordt 

dan gewerkt met kleine groepjes leerlingen.  

Ouders van groep 1 / 2 lezen voor aan een groepje kinderen en spelen gezelschapsspelletjes.  

En..............in de aula staan héél véél boeken! Dus, leerlingen lezen in de aula! Alleen, of in duo’s of 

met een groepje. Op woensdag staat er een tafel klaar waar ouders ook kunnen lezen. Iedereen leest 

nl. op woensdag van 8.30 - 8.45 u. Wij vinden lezen belangrijk op LeerRijk. Door met z’n allen te 

lezen, geven we dat signaal ook af aan de leerlingen.  



Conclusie: we hebben een grote aula op LeerRijk die intensief gebruikt wordt als LEERruimte door 

alle leerlingen. 


