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Piramide methode (v2)        (bijlage 2 van PBP) 
 
In samenwerking met de basisschool werken wij met de VVE methode “Piramide”  
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme 
combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind 
kans om zich optimaal te ontwikkelen. Piramide is een totaalprogramma. De Piramidemethode richt zich 
op de ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden vormen de inhoud van het spel (de 
speelleeromgeving) en van de projectthema’s.  Alle ontwikkelingsgebieden komen evenwichtig en in 
samenhang aan bod. Kinderen breiden bijvoorbeeld hun woordenschat uit en ze leren tellen, maar ze 
leren ook om prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. 
 
De acht ontwikkelingsgebieden zijn: 
 
1 Persoonlijkheidsontwikkeling 
Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelfcontrole en doorzettingsvermogen. Piramide legt 
de basis. Zo groeien kinderen op tot zelfstandige individuen. 
 
2 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Leren omgaan met zowel de eigen gevoelens als die van anderen. Piramide stimuleert een sociale en 
emotioneel ontwikkelde persoonlijkheid. 
 
3 Ontwikkeling van de waarneming 
Voelen, proeven, ruiken, zien en horen. Piramide stimuleert kinderen al hun zintuigen te gebruiken. Een 
belangrijke voorwaarde om de wereld te ontdekken. 
  
4 Taalontwikkeling   
Communiceren met kinderen én volwassenen, de woordenschat uitbreiden en interactief voorlezen. 
Piramide nodigt kinderen uit om te praten. De taallijn VVE is in de Piramidemethode verwerkt.   
 
5 Denkontwikkeling en ontluikende ontwikkeling van rekenen 
Ordenen van kleuren en vormen, classificeren, seriëren, maar ook omgaan met getallen, tellen en 
vergelijken. Piramide bereidt de kinderen voor op het leren rekenen. 
  
6 Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning  
Benoemen van lichaamsdelen, de kamers in een huis, de buurt of op reis gaan. Met de thema’s van 
Piramide exploreren kinderen de wereld om hen heen. Ook krijgen ze besef van volgorden waarin 
gebeurtenissen plaatsvinden. 
  
7 Motorische ontwikkeling  
Grove en fijne motorische vaardigheden. Piramide laat kinderen springen, gooien en vangen en dansen, 
maar ook omgaan met stiften, potloden, schaar, kwast en bereidt kinderen tevens voor op het schrijven 
van letters en cijfers. 
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8 Kunstzinnige ontwikkeling 
Muzikale en beeldende ontwikkeling. Piramide stimuleert de creativiteit door samen muziek te maken 
en te beleven en door te dansen. De kinderen werken aan hun beeldende ontwikkeling door op een 
creatieve manier thema’s als kleur, vorm, licht en ruimte bezig te zijn. Technisch leren ze diverse 
materialen hanteren, zoals klei, verf, papier of textiel, tot en met kleur, vorm, licht en ruimte. 
 
De basisscholen sluiten in hun onderwijs aan op de ontwikkelingsgebieden welke door middel van 
Piramide worden aangeboden. 
 
De dertien thema’s binnen het Piramideprogramma zijn: 
Welkom op de peuterspeelzaal 
Herfst: Ritsel, ritsel herfstblad 
Kunst: Kunst natuurlijk! 
Mensen: Ik en jij 
Feest: Eigen invulling vanuit onze christelijke feestdagen uitgewerkt als Piramide thema 
Zomertijd: Zomerkriebels 
Kleding: Dat wil ik aan 
Lente: Holletje, bolletje, lente! 
Verkeer: Broem tingeling! 
Kleding. Wat doe ik aan 
Eten en drinken: Mmm, lekker eten! 
Wonen: Wie komt er in mijn huisje? 
Ziek en gezond: Kusje …beter. 
 
 

 


