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Praktische, speelse ondersteuning
Als blijkt dat een kind op een bepaald ontwikkelingsgebied achterblijft, dan wilt u daar vast
iets aan doen. U wilt helpen. Dat kan met het speciale hulpprogramma dat we hebben
samengesteld. Dit hulpprogramma is zowel los als in combinatie met het peutervolgsysteem
van Cito te gebruiken.

Het hulpprogramma bestaat uit een doos met daarin vier hulpboeken én de handpop Primo.

Hulpboek Peuterobservatielijst
In dit hulpboek gaan we dieper in op de
observatiepunten van de lijst: zelfregulering,
weerbaarheid, welbevinden, relatie met anderen,
motoriek, creativiteit, spelen en werken. Per punt staan
mogelijke verklaringen voor bepaald gedrag, die u meer
inzicht kunnen geven in de handelwijze van een kind uit
uw eigen groep. Met behulp van de praktische tips uit
het boek kunt u uw peuter vervolgens gericht helpen.

Hulpboeken Taal, Ordenen en Ruimte
De hulpboeken Taal, Ordenen en Ruimte bieden
handvatten waarmee u peuters extra ondersteuning
kunt bieden als ze moeite hebben met sommige
onderdelen.
• Het hulpboek Taal geeft suggesties om gericht hulp te

bieden bij luisteren, naspreken, woordenschat,
eenvoudig interactief vertellen en voorlezen en
geheugen.

• In het hulpboek Ordenen vindt u praktische
aanwijzingen voor specifieke begeleiding bij kleur,
vorm en classificeren, grootte en seriëren, vergelijken
en tellen.

• In het hulpboek Ruimte leren de kinderen op een
speelse manier vaardigheden en begrippen die te
maken hebben met lichaamsdelen, houdingen,
bewegingen, posities in de ruimte en het platte vlak.

Handpop Primo
Om de begeleiding bij hulpboeken Taal, Ordenen en
Ruimte extra speels te maken hebben we handpop Primo
bijgevoegd. De begeleiding draait voor de peuter nu om
Primo, de pop die samen met hem en de leidster speelt.
Hij is de schakel tussen de leidster en de peuter en helpt
op een speelse wijze bij het aanleren van begrippen en
vaardigheden. Het werken met Primo vraagt makkelijk
de aandacht van doorgaans sneller afgeleide peuters.
Onzekere kinderen kunnen Primo opdrachten geven,
waardoor ze meer durven.

Algemene informatie en bestellingen
Wilt u meer weten over het Hulpprogramma
Peutervolgsysteem, over andere producten van Cito of
wilt u bestellen, neem dan schriftelijk of telefonisch
contact op met de Klantenservice van Cito.
U kunt ook bestellen via de winkel voor het primair
onderwijs van Cito op internet.

Cito
Nieuwe Oeverstraat 50
Postbus 1034
6801 MG Arnhem
telefoon (026) 352 11 11
fax (026) 352 15 76
Internet www.cito.nl
Klantenservice
telefoon (026) 352 11 11
fax (026) 352 11 35
e-mail klantenservice@cito.nl


