Materialen voor het jonge kind
Werk je met kleuters, peuters en dreumesen? En heb je behoefte aan passende,
up-to-date materialen voor deze jonge kinderen? Bij Marant EduService kan jouw
kinderdagverblijf, IKC of school lenen uit de grootste collectie leermaterialen van
Nederland. Met behulp van toegankelijke, vernieuwende en concrete materialen
waarmee je de opbrengsten in je groep beter en leuker maakt. Met een abonnement
kun je deze materialen lenen. Onze eigen bezorgservice bezorgt de materialen en
haalt deze ook weer bij je op. Gemakkelijk en tijdbesparend!

Wie zijn wij?
Marant EduService is een uitleenservice waar (speel)leermaterialen te leen zijn. Methoden
en materialen worden vaak vernieuwd, waardoor het lastig kan zijn om constant van de
laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Wij nemen deze zorg uit handen en volgen
lokale, regionale en landelijke trends op de voet.
Met ruim 30.000 nauwkeurig geselecteerde materialen hebben wij een breed aanbod voor
onze huidige 1200 klanten. Door materialen te lenen, hoef je zelf geen dure spullen aan
te schaffen waar je vaak maar incidenteel gebruik van maakt. Bovendien ben je ervan
verzekerd dat materialen compleet zijn en door ons worden aangevuld. Met nieuwe,
passende en uitdagende materialen houd je kinderen gemotiveerd en wordt spelen én
leren leuker en rijker!

Maatwerkleskisten
Naast de standaardkisten kan een leskist op maat worden aangevraagd. Dat kan via het leskistformulier via onze website. Je kunt per ontwikkelings(leer)
lijn uitdagende materialen aanvragen voor zintuiglijke waarneming, taal-denkontwikkeling, geletterdheid, gecijferdheid, motoriek en sociale
ontwikkeling. Maar je kunt via dit formulier ook aangeven dat je bepaalde thematische materialen wilt ontvangen.
Tot slot: EduService heeft een enorme collectie open materialen, constructiematerialen, onderzoeksmaterialen, spelmaterialen voor onderzoekend en
ontwerpend leren en materialen om je activiteiten te verrijken en de betrokkenheid te vergroten.

Standaardleskisten
Dreumeskoffer
Spelen is experimenteren met de wereld om je heen. Tijdens het spelen oefent de dreumes gericht waar te nemen met alle zintuigen. In de
dreumeskoffer zitten vier materialen en een waaierkaart met spelsuggesties. Met deze materialen creëer je een onderzoekende situatie voor de
dreumes. Stap voor stap kun je de dreumes zo begeleiden bij het spelen en ontdekken.

Materialen bij Peuterplein & Kleuterplein, Piramide, Uk en Puk & Schatkist
Bij de thema’s van deze methodes heb je additionele en uitdagende materialen nodig om het thema vorm en inhoud te geven. Met onze leskist,
samengesteld uit materialen die goed aansluiten bij deze methodes, kun je direct aan de slag.

Interactieve Taalverwerving koffers
Speciaal voor peuters en kleuters die weinig of geen Nederlands spreken, zijn er aanschouwelijke interactieve leskisten ontwikkeld om de
taalverwerving te vergroten. De thema’s van deze koffers sluiten aan bij de directe belevingswereld van het kind en stimuleren een onderzoekende en
ontdekkende houding. De koffer bevat een activiteitenwaaier, prentenboeken op meerdere niveaus, 3D doe-materiaal, fotokaarten, gezelschapsspel
en puzzel/lotto/zintuig-materialen.

EduPeuter- & EduKleuterbox
Om een rijk en betekenisvol aanbod voor jonge kinderen te creëren, zijn afwisselende en inspirerende materialen van groot belang. Onze EduPeuteren EduKleuterboxen bestaan uit materialen te gebruiken zijn bij alle volgende ontwikkelingsleerlijnen. De EduPeuterbox: open materialen &
constructiematerialen, kleine & grote motoriek , zintuigelijke waarneming, geletterdheid & taal, gecijferdheid, puzzel/lotto arrangement, een SEOspel, verrijkingsmateriaal en speel-leer-pakketten. In de EduKleuterbox worden bovenstaande materialen nog aangevuld met een denk/strategie/
verrijkingsspel, natuur- en onderzoeksmaterialen en een buitenspeelspel.

Pientere peuters en kleuters
Soms kunnen kinderen je verbazen met hun slimme opmerkingen of rijke spel. Zij willen meer uitdagingen. Deze kinderen hebben duidelijk een
voorsprong op één of meer ontwikkelingsgebieden. Naast inspirerende materialen voor peuters zijn er Edupeuter Plus-kisten ontwikkeld en voor
kleuters thematische standaard leskisten Pienter.

Wetenschap en Techniek
Waarom is de wereld zoals zij is? Kinderen stellen vragen om iets te begrijpen of wanneer ze een probleem signaleren. De zoektocht naar antwoorden
leidt tot oplossingen, die weer een uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe vragen. Het is belangrijk om een nieuwsgierige, onderzoekende en
probleemoplossende houding bij kinderen te stimuleren, waarbij het leren samenwerken een grote rol speelt. We hebben praktische standaardkisten
voor peuters en kleuters ontwikkeld met korte handleidingen en uitdagende en verwonderende materialen.

Motoriekkoffers
Bewegen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewegen bevordert namelijk het leerproces. In de leskisten rondom grote en kleine
motoriek vind je concrete materialen en inspirerende suggesties om de grote en kleine motoriek te stimuleren.

Vertelkoffers
In de vertelkoffer vind je een thematisch prentenboek met een mooi verhaal voor peuters en kleuters dat past bij hun belevingswereld. Op die
manier wordt de belevingswereld verbonden aan geschreven tekst. Het verhaal kan interactief worden uitgewerkt met materialen uit de koffer,
zoals attributen, handpoppen en spelletjes. Zo komt het verhaal tot leven en wordt de woordenschat van het jonge kind verrijkt.

Extra ondersteuning voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten
EduPeuter- of EduKleuterLab met collega’s
Tijdens een interactieve inspiratie- en doe-sessie ervaren pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten zelf de mogelijkheden van
onderzoekend en ontwerpend leren in ons nieuwe EduPeuter- of EduKleuterLab. Hiernaast krijg je concrete handreikingen om een
onderzoekende situatie te creëren. In de collectie van EduService vind je veel inspirerende materialen die je op je eigen locatie kunt
gebruiken. Daarom kies je aan het einde van de sessie zelf materialen uit om met onderzoekend en ontdekkend leren aan de slag
te gaan.

Workshop Rijke Leeromgeving
Wat maakt dat je je in een groep direct goed voelt en aan de slag wilt gaan? Een goed ingerichte ruimte is een ruimte waarbij
zorgvuldig nagedacht is over de ervaringen en mogelijkheden die je de kinderen wilt bieden. Vanuit een prettige sfeer en vertrouwde
en leefbare ruimte, kunnen we volop mogelijkheden bieden om geïnspireerd te raken. In de workshop bekijken we ruimtes aan de
hand van criteria zoals: Zijn je hoeken/ruimtes uitdagend? Lokt het betrokkenheid en activiteit uit? Zet het aan tot spelen, ontdekken
en onderzoeken? Zijn de materialen hanteerbaar? Zijn er voldoende prikkels? En hangt er een goede sfeer in de ruimte? Kortom, veel
input om een rijke leeromgeving te creëren.

Screening van materialen
Wil je weten of jullie huidige speel- en leermateriaal nog voldoet aan jullie doelen en wensen? Een adviseur van EduService screent
op jouw locatie en maakt een zorgvuldige inventarisatie van de aanwezige materialen op kerndoelen. Zo ontstaat een goed overzicht op waar mogelijk vervanging, vernieuwing of aanvulling van materialen nodig is. Wij adviseren je bij het maken van de juiste
keuzes voor een verantwoord en evenwichtig pakket aan onderwijsmaterialen voor een rijke en betekenisvolle leeromgeving.
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