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Van rups tot vlinder 
 Hoe je meertalige kleuters uit hun cocon lokt  

 

Geert Leysen is zorgcoördinator van de kleuters in een school in Molenbeek. Een groot aantal onder 

hen groeit op in kansarmoede, in alleenstaande gezinnen, vaak met een thuistaal die geen 

Nederlands is, het zijn vaak ook anderstalige nieuwkomers.  

Geert merkt op dat veel van de kleuters een korte concentratieboog hebben. Ze vertelt: ‘Ik merk dat 

ze vaak erg onzeker zijn bij het juist begrijpen van een opdracht en dat alleen al het juist interpreteren 

van een opdracht via een verbale boodschap veel energie en concentratie vraagt.’ 

Daarom zorgt ze ervoor om haar kleuters uit te dagen met heel concrete opdrachtjes die hun 

taalverwerving ondersteunen op een vrolijke manier. Ze legt uit: ‘Ik werk meestal muzisch en vanuit 

een prentenboek (thematisch) met kleinere groepjes 4-jarigen - 5 of 6 kinderen - gedurende 2 lesuren. 

Bijvoorbeeld bij het prentenboek “Rupsje Nooitgenoeg” geef ik de kleuters de kans om het hele 

verhaal - van rups tot cocon tot vlinder. - al dansend uit te beelden. Het verhaal was voordien al op 

verschillende manieren verteld in de klas, ze kennen het verloop.’ 

Improviseren in een veilige omgeving 

    

Geert vertelt: ‘Met dit expressieve bewegingsspel 

herbeleven ze het verhaal op een zintuiglijke, fysieke 

manier. Het gaat om meer dan het dansen: ze zoeken zelf 

mee naar andere, nieuwe bewegingsvormen en ze voegen 

er zelf taal aan toe. 

Het is voor de kleuters niet altijd gemakkelijk om zelf mee te 

denken en te durven improviseren. In het begin giechelen ze 

wat verlegen; ze weten niet goed wat wel en niet mag. Ze 

zijn dit soort oefeningen ook niet gewoon. Ajoub doet bij 

bewegingsspelletjes nooit dadelijk mee, hij moet eerst 

kunnen kijken naar de anderen. Pas als hij gerustgesteld is, kan hij zich ten volle geven en dan is hij 

niet meer te houden. 
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Ik probeer eerst een veilige omgeving te creëren door de kinderen samen op hun buik vrij door de 

ruimte te laten rondkruipen op muziek. ‘Hoe kan een rupsje nog kruipen?’, vraag ik na een tijdje. 

‘Met zijn rug!’ roept een kleuter. ‘Kijk, ook zo!’. Amine kruipt achteruit en we verwoorden samen wat 

hij doet. De anderen vonden het een leuk idee en doen het meteen na. Ze zijn nu gemotiveerd om 

ook iets leuks te tonen aan de groep. ‘Kijk juf!’ Rowaida toont hoe ze haar lichaam laat slingeren en 

zo in cirkeltjes rondkruipt. Imane rolt van haar buik op haar rug. ‘Kijk hij wat doet,’ zegt Ajoub. ‘Ja, ze 

rolt over haar buik’, reageer ik. Sommige kinderen doen iets voor, anderen doen na, niets is fout. Ik 

probeer terwijl ze bezig zijn zoveel mogelijk te benoemen wat ze doen, zodat ze zich kunnen inleven 

en genieten van hun spel terwijl ze impliciet toch met taal bezig zijn. De ‘rupsjes’ bewegen op hun 

rug, op hun zij, ze kronkelen rechtdoor of in kringetjes, achteruit, over een andere rups, over elkaar 

heen, over materialen (boomstammetjes), … Ze verwoorden zoveel mogelijk zelf wat ze doen, ik kijk 

en probeer in te spelen op wat er gebeurt, soms help ik hen voort. Ik hoor ze vaak roepen ‘Kijk juf, ik 

doet wat!’ 

Bij het deel van de cocon ga ik op dezelfde manier te werk; ze zitten allemaal in kleine pakjes (zoals 

op de prent uit het boek), ik ga langs, raak ze aan en doe ze bewegen, laat ze schommelen op hun 

billen, voor, achter, opzij of helemaal rond, laat ze kantelen, omvallen, en weer rechtzitten. Ze 

ervaren hoe het is om in een kleine ruimte te zitten en hoe ik hen doe bewegen. Sommige jongens 

houden niet van deze fysieke aanraking, ‘Da voor baby’s’ zegt Noman, en hij weigert om mee te 

doen. 

 

 

Illustraties:  Eric Carle (‘Rupje 
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Impliciet taal verwerven 

De opdrachten worden altijd eerst aan de hele groep gegeven, daarna laat ik de kleuters in duo’s of 

met drie werken. Soms kijken we naar elkaar. De kleuters die observeren, krijgen kijkopdrachten 

mee: ‘Wat zag je?’ ‘Wat gebeurde er?’ ‘ Zag je rupsjes botsen? Wie vond het “pakje” leuk?’ ‘ Vloog de 

vlinder hoog in de lucht…?”Als de kinderen het niet kunnen verwoorden, mogen ze het 

demonstreren. Zo leren ze van elkaar. Alles wordt op muziek uitgevoerd en de kleuters ervaren dit 

zelf als dansen, ze spreken over “dansen”; ik heb het woord dans zelf niet gebruikt. 

Stilaan zie je hoe ze zich uitgedaagd voelen om iets leuks te verzinnen, hoe ze hiervoor hun best doen 

en tegelijk impliciet leren; op motorisch vlak, maar ook op gebied van sociale vaardigheden en op 

gebied van taal. Ook de manier waarop ze daarna naar de glijbaan gaan, vullen ze creatief in, zonder 

dat ik hiertoe de opdracht geef. Ze stappen niet gewoon, maar springen of huppelen, draaien op hun 

billen, maken combinaties met armen en benen, en roepen enthousiast :’Kijk juf!!!’ 


