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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 

Welkom! 

 
 
 De kinderen: 

- worden enthousiast gemaakt voor een nieuw thema. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Een koude dag 

 

De kinderen: 
- weten dat een jaar vier seizoenen heeft. 
- kunnen de seizoenen benoemen. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Mooie 
schelpen 

 

De kinderen: 
- gebruiken hun creativiteit. 
- werken samen. 
- herkennen symmetrie. 

  

Binnen, of-
niet-of-wel 

 
De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de rangtelwoorden. 
- tellen synchroon. 
- luisteren kritisch naar een opdracht. 
- werken samen. 

  

De R in de 
maand 

 

De kinderen: 
- weten dat een jaar uit maanden bestaat. 
- kennen enkele namen van maanden. 
- herkennen letters. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Joebelabam-
bam! 

 

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

  

Te snel, of-
niet-of-wel 

 

De kinderen: 
- bedenken rijmwoorden op een aangegeven woord. 

 
 

 

Zandkastelen 

 

De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- lezen een plattegrond af. 
- maken een eenvoudig bouwwerk. 

  

Een stuk taart 
voor… 

 

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

  

Waakstokken 

 
De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen kort en lang, dik en 
dun. 
- meten door middel van vergelijken. 

  

Stoere 
Gorgelliederen 

 
De kinderen: 
- herkennen de begrippen luid en zacht. 
- horen het verschil tussen luide en zachte muziek. 
- spelen op de maat van de muziek. 
- verdelen een woord in klankgroepen. 

  

Op de Waak-
gorgelschool 

  De kinderen: 
- springen. 
- balanceren. 
- duikelen. 
- rennen. 

  

Een Mensen-
kind 

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

Een voorraad 
Gorgelbessen 

 De kinderen: 
- maken een inschatting van een hoeveelheid. 
- tellen synchroon. 
- herkennen de begrippen meer en minder. 
- werken samen. 

  

Naar het 
vasteland 

 De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- herkennen getalbeelden op de dobbelsteen. 
- breiden de woordenschat uit. 
- trainen het auditief geheugen. 

  

De m van 
Melle 

 
De kinderen: 
- herkennen de ‘m’als beginklank. 
- herkennen de ‘m als eerste letter in een woord. 
- signaleren klanken in woorden. 
- bedenken woorden met een aangegeven klank. 

  

Smakkela-
bamba! 

 
De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- trainen het visueel geheugen. 

  

Waar is de 
Brutelaar? 

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

  

Verstoppen 

 
De kinderen: 
- herkennen en gebruiken plaatsbepalende begrippen. 
- luisteren kritisch. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Tijd om te gaan 
 De kinderen: 

- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- maken zinnen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Welkom thuis! 
 De kinderen: 

- sluiten het thema af. 
- breiden de woordenschat uit. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
- oefenen de oog/handcoördinatie.  

  

 


