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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 

De vuilnisman 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Afval 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- sorteren.  

  

Werkkleding 

 

De kinderen: 
- classificeren. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Praten door de 
zender 

 

De kinderen: 
- onthouden woorden en zinnen auditief in de juiste volgorde. 
- luisteren kritisch. 

  

Afval 
samenpersen 

 

De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord. 
- verdelen een woord in losse klanken. 
- herkennen enkele letters. 

  

Krak, een 
scheur in de 
zak 

 

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

Vieze 
vuilniswagens 

 
De kinderen: 
- bedenken woorden met een aangegeven klank. 
- horen de beginklank in een woord. 

  

In de juiste bak 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- bedenken woorden binnen een bepaalde categorie. 
- luistere naar elkaar.  

  

Vuilniswagens 
op een rij 

 De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de rangtelwoorden tot en met 
tiende. 
- herkennen de getalsymbolen tot en met tien. 
- tellen synchroon tot en met tien. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 

  

Op weg 

 

De kinderen: 
- maken kennis met de beginselen van het programmeren. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- herkennen de begrippen links en rechts. 

  

Zaken in de 
wagen gooien 

 

De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen met sprongen van twee. 
- herkennen de begrippen meer en minder. 

  

De 
ophaalkalen-
der 

 De kinderen: 
- weten dat er verschillende tijdsaanduidingen zijn (maand, 
week, dag). 
- kennen de dagen van de week. 
- tellen synchroon. 
- herkennen enkele symbolen. 

  

De 
sorteerfabriek 

 De kinderen: 
- sorteren afval op kenmerk. 
- tellen synchroon. 
- lezen informatie af uit een diagram. 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer, minder en 
evenveel. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Zwerfafval  

 De kinderen: 
- breiden hun kennis uit over zwerfafval. 
- worden zich bewust van het milieu. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Hoe kan het 
anders? 

 De kinderen: 
- luisteren naar elkaar. 
- worden zich bewust van het milieu.  
- denken na over een stelling. 

  

Afval 
hergebruiken 

 De kinderen: 
- worden zich bewust van het milieu. 
- leren dat het belangrijk is om afval te scheiden. 
- luisteren naar elkaar. 
- ontwikkelen hun creativiteit.  

  

Rick Recycle  
 De kinderen: 

- maken kennis met Engels. 
- breiden de Engelse woordenschat uit. 

 

 

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

  

Lege flessen 

 
De kinderen: 
- oefenen het reactievermogen. 
- luisteren kritisch naar een opdracht. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- bewegen op het ritme van de muziek. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Vuilniszakken 

 De kinderen: 
- luisteren kritisch naar een opdracht. 
- oefenen het reactievermogen. 
- werken samen. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
- klimmen, springen en mikken. 
 

  

De klus is 
geklaard 

 
De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- gebruiken hun fantasie. 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Huishoek – In 
de recyclage-
fabriek 

 De kinderen: 
- spelen een rollenspel. 
- hanteren het spelmateriaal op de juiste manier. 
- hebben oog voor detail. 
- sorteren. 

  

Bouwhoek – 
De wijk 

 De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 

  

Vertelhoek – 
Na een 
werkdag 

 
 

 
De kinderen:  
- luisteren naar elkaar. 
- weten een omschrijving te geven. 
- breiden hun woordenschat uit. 
 

  

Rekenhoek- 
Wat zit er in de 
afvalzak? 

 De kinderen:  
- tellen synchroon en resultatief. 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 
- herkennen de getalsymbolen. 

  

Rekenhoek – 
Zware 
vuilniszakken 

 De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- wegen. 
- meten door vergelijken. 

  

Schrijfhoek 

 
 
De kinderen: 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 
- sorteren. 
 
 

  

Knutselhoek –  
De recyclage -
fabriek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- gebruiken hun fantasie. 

  

 


