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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. Zo werkt het 

kleuteronderwijs en hier is binnen projecten van Kleuteruniversiteit 

ruimte voor. 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Schatje en 
Scheetje 

 De kinderen: 
- maken kennis met het boek. 
- nemen actief deel aan een gesprek. 
- kunnen de aandacht gedurende een langere tijd vasthouden. 
- kunnen gericht antwoord op vragen geven. 
- breiden hun woordenschat uit. 
    uitbreiden 

  

In de 
gevangenis 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- plaatsen figuren in een ruimtelijk object. 

  

De kerker van 
Katta Kombe 

 

De kinderen: 
- maken kennis met de letter ‘k’. 
- herkennen de beginklank in een woord. 

  

Nummers 

 

De kinderen: 
- oefenen het auditief geheugen. 
- herkennen de getalsymbolen t/m 9. 
- herkennen de volgorde van de getallenrij. 

  

Het raam 
meten 

 De kinderen: 
- passen de lengte met natuurlijke maateenheden af. 
- seriëren op breedte. 
- herkennen de begrippen smal en breed. 
- seriëren op lengte. 
- herkennen de begrippen kort en lang. 

 
 

 

Op zoek 
naar ... 

 

De kinderen: 
- oefenen visuele waarneming. 
- oefenen oriëntatie. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Sterren 
vangen 

 

De kinderen: 
- kunnen van losse klanken een woord maken. 
- kunnen een woord in losse klanken verdelen. 
- kunnen begin- en eindklank signaleren. 

  

Een boom vol 
appels 

 

De kinderen: 
- kunnen rijmwoorden bij een bepaald woord bedenken. 
- kunnen aangeven wat niet rijmt. 

  

Nog meer 
moois ... 

 

De kinderen oefenen het auditief geheugen.   

Kunstwerken 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 

  

Streepjes-
patroon 

 

De kinderen: 
- ontdekken en herhalen reeksen en patronen. 
- herkennen en benoemen kleuren.     

  

De 
sokkensuper 

 

De kinderen: 
- oefenen het visueel geheugen. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.    

  

 


