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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 

Jan Politieman 

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

  

Naar het werk 

 

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

  

Topgeheim 

 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit losse woorden bestaat. 
- kunnen de woorden in een zin tellen. 
- oefenen het auditief geheugen. 

  

Kwijt 

 

De kinderen: 
- kunnen plaatsbepalende begrippen herkennen. 
- oefenen het auditief geheugen. 

  

Achtervolging 

 

De kinderen: 
- kunnen de begrippen links en rechts herkennen en 
benoemen. 
- kunnen een route plannen.  

 
 

 

Speuren 

 De kinderen: 
- kunnen van losse klanken een woord maken. 
- kunnen klanken in woorden signaleren. 
- kunnen de begrippen vooraan, achteraan en in het midden 
herkennen. 
- kunnen een woord in losse klanken verdelen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Ondervraging 

 

De kinderen: 
- oefenen het visueel geheugen. 
- kunnen afbeeldingen in de juiste volgorde onthouden. 

  

Op patrouille 

 De kinderen: 
- kunnen een eenvoudig diagram aflezen 
- kunnen de plaats bepalen in een diagram aan de hand van 
een aanwijzing. 
- oefenen het visueel geheugen. 
- kunnen plaatsbepalende begrippen gebruiken. 

  

Huiszoeking 

 

De kinderen: 
- kunnen de kleuren herkennen. 
- kunnen de vormen herkennen. 
- kunnen kritisch luisteren. 

  

Walkietalkie 

 

De kinderen: 
- kunnen van woorden een zin maken. 
- kunnen kritisch luisteren. 
- oefenen het auditief geheugen. 

  

Undercover 

 

De kinderen:  
- stellen vragen om iets te weten te komen. 
- oefenen het auditief geheugen. 

  

Zoekactie 

 

De kinderen: 
- kunnen getallen herkennen en benoemen. 
- oefenen de volgorde van de getallenrij. 

  

Ontmaskerd 

 

De kinderen: 
- leggen relaties tussen aanwijzingen. 
- sluiten het thema af. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Politiepet 

 

De kinderen ontwikkelen de fijne motoriek.   

Politiebureau 

 

   

 


