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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 

Op reis 

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

  

Naar de 
camping 

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

  

Mijn eigen 
plaats 

 
De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 
- geven antwoord op vragen. 
 

  

Regendruppels 

 
De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord.  
- kunnen de eerste, middelste en laatste klank in een woord 
aangeven. 
- herkennen letters. 

  

In de tunnel 

 

De kinderen: 
- zeggen een klank, woord of zin na.  
- trainen hun auditief geheugen. 
- werken samen. 

 
 

 

Over de brug 

 

De kinderen: 
- herkennen rijmwoorden in een zin. 
- bedenken rijmwoorden bij een bepaald woord.  
- horen welke woorden op elkaar rijmen.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Op de 
overzetboot 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar.  

  

Melden bij de 
receptie 

 

De kinderen: 
- geven een omschrijving. 
- luisteren goed naar elkaar. 
- geven informatie weer in een staafdiagram.  

  

Wat hoort 
waar? 

 

De kinderen: 
- verdelen woorden in klankgroepen.  

  

Duiken naar  
de ‘z’ 

 

De kinderen: 
- krijgen de letter ‘z’ aangeboden.  
- herkennen de beginklank in een woord. 
- signaleren klanken in woorden. 

  

O jee, ik moet 
naar de wc! 

 

De kinderen: 
- trainen het visueel geheugen. 
- onthouden een volgorde.  

  

Op reis naar ... 

 De kinderen: 
- bedenken een creatieve oplossing voor een probleem. 
- werken samen. 
- gebruiken kennis en doen nieuwe kennis op. 
- oriënteren zich in de ruimte. 
- maken een routebeschrijving.  
 

  

Achterin de 
auto 

 

De kinderen:  
- herkennen en gebruiken plaatsbepalende begrippen. 
- luisteren naar een opdracht en voeren deze uit. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Zonnebloemen 
in het veld 

 De kinderen: 
- seriëren op lengte. 
- herkennen en benoemen de begrippen lang, kort en even 
lang. 
- meten door middel van vergelijken. 
- passen lengte af met een natuurlijke maateenheid. 
 

  

Op bezoek in 
het kasteel 

 De kinderen: 
- lezen een plattegrond af. 
- maken een bouwwerk van een plattegrond na. 
- bekijken een bouwwerk vanuit verschillende aanzichten.  
- geven een beschrijving van een ruimtelijk object. 
- werken samen.  
 

  

Een hoge berg 

 
De kinderen: 
- herkennen de getallen tot en met twaalf. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
- koppelen een hoeveelheid aan een getal.  
- kunnen omgaan met een wedstrijdelement.  

  

Uitzicht vanaf 
de berg 

 De kinderen: 
- luisteren naar een omschrijving. 
- geven een beschrijving van een voorwerp. 
- kennen de kleuren. 
- kennen de vormen. 
- gaan op zoek naar (details van) een voorwerp in de 
omgeving. 
 

  

Betalen voor 
de 
overnachting 

 

De kinderen: 
- herkennen de getalsymbolen. 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- herkennen en gebruiken begrippen rond geld. 

  

Tentstokken 
meten 

 

De kinderen: 
- meten met natuurlijke maateenheden.  
- tellen. 
- meten door middel van vergelijken. 

  

Slaapcabines 
spiegelen 

 

De kinderen: 
- spiegelen voorwerpen. 
- herkennen symmetrie. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

In de rij voor 
de douche 

 
De kinderen: 
- tellen aanwijzend vooruit. 
- tellen terug. 
- verdelen een aantal in twee gelijke groepen. 
- overzien een hoeveelheid. 

  

Pack the 
suitcase 

 

De kinderen: 
- maken kennis met Engels. 
- breiden de woordenschat uit.  
 

  

Dinner is 
ready! 

 

De kinderen: 
- maken kennis met Engels. 
- breiden de woordenschat uit. 
 

  

Aqua gym 

 De kinderen: 
- mikken.  
- glijden. 
- klimmen. 
- rollen. 
- springen. 
 

  

Zomerfeest 

 

De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- spelen samen. 
 

  

 


