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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 

Oog voor 
talenten 

 

De kinderen: 
- begrijpen een voorgelezen verhaal. 
- kunnen hun gedachten en denkvragen verwoorden. 
- hebben kennis van zichzelf en van de ander.  

  

Wachten op 
het feest 

 

De kinderen: 
- werken samen met anderen aan een gezamenlijke opdracht. 
- nemen actief deel aan gesprekken. 

  

Kom kijken in 
mijn kraam 

 
De kinderen: 

- kunnen voorwerpen gepast betalen onder 10 euro met 

munten van 1 en 2 euro. 

- bedragen met munten van 1 en 2 euro vaststellen. 

  

Muziek op het 
feest 

 
De kinderen: 
- maken klankbeelden passend bij het boek Drie Dappere 
paardjes. 
- experimenteren met schoolinstrumenten en ‘eigen 
slagwerk’. 
- bedenken hun eigen manier om eenvoudige geluiden te 
noteren en spelen hun zelfgenoteerde geluiden na op 
instrumenten. 

  

De dappere 
kinderen 

 

De kinderen: 
- leren hulp te bieden aan anderen. 
- kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. 
- kennen hun eigen emoties en kunnen deze beheersen.  
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Wie trekt de 
kar? 

 

De kinderen: 
- kunnen eenvoudige optel- en aftrekproblemen in dagelijkse 
contexten (handelend) oplossen onder tenminste 12. 

  

Versier Vosje 

 

De kinderen kunnen kralen rijgen.   

Talentenmuur 

 

De kinderen: 
- oefenen met tableau vivant. 
- beelden talenten uit. 

  

Talentenrace 

 

De kinderen: 
- kunnen complimenten geven. 
- tellen synchroon.  

  

Jij verdient een 
trofee 

 

De kinderen kunnen een trofee tekenen die bij hun eigen 
talent past. 

  

Het 
talentendorp 

 
De kinderen: 
- kunnen eenvoudige plattegronden lezen, tekenen en 
toelichten. 
- experimenteren binnen de context van een plattegrond met 
verschillende materialen en ontwikkelen verschillende 
vaardigheden.  

  

Ontdek je 
talent 

 

De kinderen: 
- ontdekken hun talenten. 
- kunnen zelf aangeven waar ze goed en minder goed in zijn.  
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Talent in de 
circustent 

 

De kinderen: 
- kunnen zelfstandig een taak uitvoeren. 
- werken samen aan een gezamenlijke taak.  

  

Hooggeëerd 
publiek 

 

De kinderen: 
- kunnen presenteren. 
- werken samen aan een opdracht.  

  

 


