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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 

Uw bestelling! 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Op het plein 

 

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

  

Klanken roeren 

 

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

  

Keukengerei 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Soort bij soort 
in de 
koelkamer 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- classificeren etenswaren. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een nieuw 
gerecht 

 
De kinderen: 
- onthouden een reeks visueel in de juiste volgorde. 
- herkennen de begrippen eerste en laatste. 
- luisteren kritisch. 
- breiden de woordenschat uit. 

 
 

 

Luisteren naar 
de chef 

 
De kinderen: 
- luisteren kritisch. 
- voeren enkelvoudige en meervoudige opdrachten uit. 

  

De kok kookt 
in de keuken 

 

De kinderen: 
- bedenken woorden die met een bepaalde klank beginnen. 
- herkennen de beginklank in een woord.  

  

Taart op de 
kaart 

 

De kinderen: 
- vullen een rijmwoord in een zin in. 
- horen welke woorden op elkaar rijmen en welke niet. 
- bedenken rijmwoorden bij een bepaald woord. 

  

Naar het 
restaurant 

 

De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht.  
- oriënteren zich op het platte vlak. 
- herkennen de begrippen links en rechts. 

  

De eerste kok 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- herkennen en gebruiken de rangtelwoorden tot en met 
vijfde. 
- trainen het auditief geheugen. 

  

Tomaten tellen 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen verkort. 
- overzien een hoeveelheid. 
- tellen herhaald op. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Alle 
boodschappen 
bij elkaar 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon tot tien. 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- luisteren naar een opdracht. 
- herkennen het begrip evenveel.  

  

Groenten 
snijden 

 

De kinderen: 
- seriëren op grootte. 
- meten door middel van vergelijken. 
- herkennen en benoemen de begrippen lang en kort.  

  

Acht gasten 

 De kinderen: 
- tellen synchroon tot acht. 
- tellen resultatief tot acht. 
- verdelen de hoeveelheid acht. 
- herkennen het getal acht. 
  

  

De 
tafelschikking 

 
De kinderen bewegen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- kunnen een plattegrond aflezen. 
- kunnen de situatie die weergegeven is op de plattegrond 
namaken. 

  

Tijd om af te 
rekenen 

 De kinderen: 
- leren omgaan met geld. 
- tellen herhaald op. 
- tellen verkort. 

  

Netjes 
opruimen 

 De kinderen: 
- ontdekken en herhalen een reeks. 
- herkennen de kleuren. 
- werken samen. 

  

Een smakelijk 
avontuur 

 De kinderen: 
- gebruiken hun zintuigen. 
- brengen een ervaring onder woorden. 
- maken kennis met de begrippen zoet, zout, zuur en bitter. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Going out for 
dinner 

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

  

Dinner is 
ready! 

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

  

Lol in het 
restaurant 

 De kinderen: 
- balanceren. 
- werken samen. 
- mikken. 
- kunnen omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Het klasseres-
taurant 

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

  

Huishoek – In 
de keuken 

 
De kinderen:  
- spelen een rollenspel. 
- leven zich in in een rolfiguur. 
- hanteren het spelmateriaal op de juiste manier. 
- herkennen de getalsymbolen. 
- tellen synchroon . 

  

Huishoek – In 
het restaurant 

 
De kinderen: 
- spelen een rollenspel. 
- leven zich in in een rolfiguur. 
- hanteren het spelmateriaal op de juiste manier. 
- herkennen de getalsymbolen. 
- tellen synchroon en resultatief. 

  

Bouwhoek 

 De kinderen:  
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- kunnen de situatie die weergegeven is op de plattegrond 
namaken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Zandtafel 

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

  

 
 
Watertafel 
 
 

 De kinderen: 
- gebruiken hun fantasie en creativiteit. 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 

  

Rekenhoek 

 De kinderen: 
- herkennen de getalsymbolen. 
- tellen synchroon en resultatief. 
- overzien een hoeveelheid. 

  

Lees-/en 
schrijfhoek 

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

  

Knutselhoek 

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

  

 


