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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 

Een brief van 
Sinterklaas 
Startactiviteit 

 
 
 

De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar elkaar. 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 

  

Antwoord van 
de Sint 

 
De kinderen: 
- luisteren naar een verhaal. 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- balanceren. 

  

Klanken zagen 

 
De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- weten dat een woord uit losse klanken bestaat. 
- horen de eerste klank in een woord. 
- horen de laatste klank in een woord. 
- bedenken een woord met een aan gegeven klank. 

  

Koe Clara komt 
eraan 

 

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

  

Sint wordt 
verlost met 
fijne post 

 

De kinderen: 
- maken een zin rijmend af. 

  



Project Sinterklaas – Boer Boris Een paard voor Sinterklaas – productnummer KU20190022 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Ssst, daar komt 
Sint 

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

  

Trappelen 

 De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- kennen de volgorde van de telrij. 
- kennen het begrip évenveel’. 
- kunnen tellen tot een aangegeven getal. 
- herkennen de getalsymbolen tot en met zes. 

  

Heen en weer 
lopen 

 De kinderen: 
- tellen vooruit tot tien. 
- tellen terug tot tien. 
- kennen de volgorde van de telrij. 

  

Op het paard 

 De kinderen: 
- herkennen de plaatsbepalende begrippen. 
- werken samen. 
- luisteren kritisch naar een opdracht. 

  

Uitzicht vanaf 
het dak 

 De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- ervaren hoe het is om iets van bovenaf te bekijken. 
- lezen een bovenaanzicht af. 
- maken een plattegrond. 

  

Over het dak 
naar Knol 

 
De kinderen: 
- herkennen getalbeelden op de dobbelsteen. 
- tellen synchroon. 
- oefenen het beurtgedrag. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Iets lekkers 
voor het paard 

 De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen resultatief. 
- leggen de een-een relatie. 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer, minder en 
evenveel. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Krak, daar gaat 
het dak! 

 De kinderen: 
- wegen. 
- vergelijken gewicht. 
- seriëren van zwaar naar licht. 
- herkennen en gebruiken de begrippen zwaar en licht. 
- verdelen een hoeveelheid eerlijk. 

  

Cadeautjes 

 
De kinderen: 
- nemen kritisch waar. 
- zoeken de juiste schaduw bij een figuur. 
- werken samen. 

  

Verschillende 
daken 

 De kinderen: 
- ontdekken dat er verschillende soorten daken zijn. 
- herkennen vormen in daken. 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 
- ontwikkelen de creativiteit. 

  

Het dak op 
 De kinderen: 

- bedenken een oplossing voor een probleem. 
- gebruiken hun fantasie. 
- gebruiken hun creativiteit. 
- werken samen. 

  

Hoogtevrees 
 

De kinderen: 
- herkennen de emotie ‘bang zijn’. 
- beelden de emotie ‘bang zijn’ uit. 
- luisteren naar elkaar. 
- formuleren hun eigen ideeën of mening. 
- oefenen de start-stop vaardigheid. 

  

Knol is bang 

 
De kinderen: 
- herkennen de emoties bang en blij. 
- koppelen een geluid aan een emotie. 
- luisteren naar de sfeer van de muziek. 
- bewegen vrij op de muziek. 
- zingen een lied in een bepaalde emotie. 

  

Oefenen op 
het dak 

 
De kinderen: 
- balanceren 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Pakjesavond 
Afsluitende activiteit 

 De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- hebben plezier met elkaar. 
- werken samen. 
- trainen het visueel geheugen. 

  

Huishoek  
De huiskamer 

 
De kinderen: 
- spelen een rollenspel. 
- hanteren het spelmateriaal op de juiste manier. 
- luisteren naar elkaar. 
- spelen een spel. 
- oefenen het beurtgedrag. 
 

  

Timmerhoek  
Een dak om op te 
oefenen 

 De kinderen: 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 
- meten 
- vergelijken  

  

Bouwhoek  
Op het hoge dak 

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

  

Ontdekhoek  
Wat zit er in de zak? 

 
De kinderen: 
- nemen tactiel waar. 
- breiden hun woordenschat uit. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- gebruiken hun zintuigen. 
 

  

Rekenhoek  
Planken meten 
Een zware zak 
Een traktatie 

 
De kinderen: 
- meten 
- vergelijken materiaal 
- tellen synchroon. 
- wegen 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
 

  

Lees- en 
schrijfhoek  
Een brief voor Sint 
Een dak 
 

 

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

Knutselhoek  
Sinterklaas 
 

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

  

 


