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Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in 

dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de 

lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend uit 

spontane situaties ontstaan door interactie.  

 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Het circus 

 

De kinderen: 
- nemen actief deel aan een gesprek. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Vrijkaartje 

 

De kinderen: 
- nemen visueel waar. 
- herkennen letters. 
- maken van losse klanken een woord. 

  

Tickets 

 

De kinderen: 

- maken eenvoudige optel- en aftreksommen. 

- leren omgaan met geld. 

  

Goochelaar 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- maken van losse klanken een woord. 
- manipuleren met letters. 

  

Paarden 

 
De kinderen: 
- herkennen en benoemen de getallen t/m 20. 
- kennen de volgorde van de getallenrij t/m 20. 
- tellen vooruit. 
- tellen terug. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Koorddanseres 

 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit losse woorden bestaat. 
- maken een zin langer. 

  

Messenwerper 

 

De kinderen: 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- houden een score bij door te turven. 

  

Jongleur 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- herkennen de beginklank in een woord. 
- onderscheiden klankgroepen in een woord. 

  

Clown 

 

De kinderen: 
- herkennen symmetrie. 
- geven een omschrijving aan de hand van plaatsbepalende 
begrippen. 
- herkennen en gebruiken de begrippen links en rechts. 

  

Vuurspuwer 

 

De kinderen: 
- rijmen op een aangegeven woord. 

  

Honden 

 
De kinderen: 
- vergelijken gewicht. 
- seriëren. 
- herkennen de begrippen groot en klein. 
- herkennen de begrippen zwaar en licht. 

  

Acrobaat 
 

De kinderen: 
- manipuleren met letters. 
- maken van losse klanken een woord. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Circusdirecteur 

 

De kinderen: 
- luisteren kritisch. 
- rijmen. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

 


