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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 

Startactiviteit 

 

De kinderen: 
- weten wat een vlieger is.  
- weten wat je met een vlieger kunt doen.  
- weten wanneer je kunt vliegeren. 

  

Het prenten-
boek lezen 

 

De kinderen kunnen tijdens het voorlezen voorspellingen doen 
over het verhaal. 

  

Een verhaal-
schema maken 

 

De kinderen: 
- kunnen met hulp een verhaalschema maken.  
- kunnen aan de hand van het verhaalschema het verhaal 
terug vertellen.  

  

De letter v van 
vriendschap 

 
De kinderen 
- kunnen woorden met de letter ‘v’ herkennen.  
- kunnen woorden met de letter ‘v’ bedenken. 
- kunnen aangeven of een woord met een andere klank 
begint. 

  

Naar het 
strand 

 

De kinderen: 
- kunnen woorden in klankgroepen verdelen. 
- kunnen voorwerpen met twee klankgroepen bedenken. 

 
 

 

Een vriend 

 
De kinderen: 
- kunnen eigenschappen van een vriendschap benoemen. 
- kunnen voorbeelden noemen hoe je voor iemand kunt 
opkomen. 
- schrijven een brief. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Delen is fijn 

 

De kinderen: 
- kunnen synchroon tellen. 
- kunnen de schelpen eerlijk verdelen. 
- denken na over delen. 

  

Zweven als een 
vlieger 

 De kinderen: 
- gebruiken de ruimtelijke begrippen: links, rechts, omhoog, 
omlaag. 
- kunnen in tweetallen met dezelfde vlieger spelen. 
- helpen elkaar als de ander niet meer weet welke kant links of 
rechts is. 

  

De vlieger van 
Sem 

 

De kinderen: 
- kunnen opereren met vormen en figuren. 
- kunnen stukjes van de vlieger ordenen op grootte en kleur. 
- kunnen in een groepje de puzzel van de vlieger maken. 
- kunnen zich houden aan de afspraak ‘om de beurt gaan’. 

  

Vliegers in de 
lucht 

 
De kinderen: 
- vergelijken vliegers op grootte. 
- ordenen vliegers op een bepaald kenmerk. 
- maken een rij van groot-groter-grootst.  
- kunnen in een groepje samenwerken. 

  

Echt vrienden 
helpen elkaar 

 

De kinderen: 
- kunnen een plattegrond lezen.  
- kunnen een eenvoudige route beschrijven. 
- kunnen een eenvoudige route volgen. 

  

Vrienden voor 
het leven 

 

De kinderen: 
- kunnen vertellen wat vriendschap inhoudt.  
- ervaren overeenkomsten in voorkeuren met hun 
klasgenoten. 

  

Samen 
vliegeren 

 

De kinderen: 
- leren met iemand anders samen te werken. 
- leren op hun beurt te wachten. 
- kunnen met het krijtje golfbewegingen maken.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Gevoelens van 
Sem 

 

De kinderen: 
- kunnen gevoelens bij een ander herkennen. 
- kunnen een emotie aan een situatie koppelen. 

  

Pesten is niet 
fijn 

 

De kinderen: 
- ervaren dat pesten pijn doet.  
- ervaren dat het belangrijk is om op te komen voor iemand 
die gepest wordt. 

  

Vriendjes-
circuit 

 De kinderen: 
- ervaren dat het fijn is om een ander te helpen.  
- kunnen met verschillende kinderen samenwerken. 

  

 


