
Project Nederland – productnummer 20170014 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

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 

Dit is 
Nederland 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 

  

Groningen 

 

De kinderen: 
- herkennen de rangtelwoorden tot en met achtste. 
- tellen synchroon.  

  

Friesland 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen links en rechts. 

  

Drenthe 

 

De kinderen: 
- trainen hun geheugen. 
- tellen. 
- herkennen een ritme en nemen dit over. 

  

Overijssel 

 

De kinderen: 
- trainen hun auditief geheugen. 
- luisteren kritisch.  

 
 

 

Gelderland 

 De kinderen: 
- vergelijken grootte door te schatten. 
- vergelijken grootte door te meten. 
- herkennen de begrippen groot en klein.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Flevoland 

 
De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord.  
- manipuleren met klanken. 
- verdelen een woord in losse klanken. 
- herkennen de beginklank van een woord.  

  

Utrecht  

 

De kinderen: 
- meten met een natuurlijke maateenheid.. 
- herkennen en gebruiken de begrippen hoog en laag. 
- vergelijken op lengte. 

  

Noord-Holland 

 

De kinderen: 
- tellen met sprongen van twee. 
- overzien een hoeveelheid.  
- herkennen het begrip evenveel. 

  

Zuid-Holland 

 

De kinderen: 
- herkennen rijmwoorden in een zin. 
- rijmen op een aangegeven woord. 

  

Zeeland 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Noord-Brabant 
 

De kinderen: 
- ontdekken een logische reeks. 
- maken een reeks af. 

  

Limburg 
 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- tellen de woorden in een zin. 
- maken zelf een zin. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Amsterdam 

 

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

  

Rotterdam 

 

De kinderen bewegen: 
- herkennen enkele letters. 
- bedenken woorden met een aangegeven klank. 

  

Den Haag 
 De kinderen: 

- lezen informatie af uit een raster. 
- bepalen de route in een raster. 
- hebben inzicht in het platte vlak. 

  

Delft 
 De kinderen: 

- ontwikkelen hun creativiteit. 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 

  

Zaanse Schans 
 De kinderen: 

- balanceren. 
- klimmen. 
- springen.  
- werken samen. 

  

Nijntje 
 De kinderen: 

- ontwikkelen hun creativiteit. 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 

  

Zelfportret 
 De kinderen: 

- ontwikkelen hun creativiteit. 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Rondje 
Nederland 

 
De kinderen: 
-sluiten het thema af. 

  

 


