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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 

De haven 

 
 
 

De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- beelden iets uit. 
- geven gericht antwoord op vragen.  
- luisteren naar elkaar.  
- breiden de woordenschat uit.  

  

Naar de haven 

 

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

  

Goederen in 
containers 

 

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

  

Wat zit er in 
het krat? 

 

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

  

Soorten 
schepen in de 
haven 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar.  
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Lossen  

 
De kinderen: 
- nemen auditief waar. 
- trainen het woordgeheugen.  
- trainen het auditief geheugen. 
- ontwikkelen hun taalgevoel. 
- ontwikkelen een gevoel voor ritme 

  

Laden en 
raden! 

 
De kinderen:  
- bedenken rijmwoorden op een bepaald woord. 
- maken een zin af door te rijmen.  
- luisteren naar elkaar. 
- herkennen de kleuren.  

 
 

 

Luisteren naar 
de kapitein 

 

De kinderen: 
- trainen het auditief geheugen. 
- voeren enkelvoudige en meervoudige opdrachten uit. 

  

Letters en 
woorden 
slepen 

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

  

Langzaam, 
sneller, snelst 

 
De kinderen: 
- herkennen en benoemen de begrippen langzaam en snel. 
- herkennen getalbeelden op de dobbelsteen. 
- tellen synchroon. 
- maken eenvoudige optelsommen. 

  

Duizenden 
containers 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon.  
- herkennen en benoemen de kleuren. 
- herkennen de begrippen meer en minder.  
- vergelijken een hoeveelheid.  
- maken eenvoudige optelsommen. 
- herkennen getalbeelden op de vingers. 

  

Veilig naar 
binnen varen 

  De kinderen: 
- leren de beginselen van het programmeren. 
- oriënteren zich op het platte vlak. 
- herkennen de begrippen links en rechts. 
- tellen synchroon.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Containers 
stapelen 

 De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- lezen een plattegrond af. 
- maken een eenvoudige plattegrond.  
- herkennen de kleuren. 

  

Havengeld 
betalen 

 De kinderen: 
- leren omgaan met geld. 
- tellen met sprongen van twee. 
- tellen synchroon.  
- tellen resultatief. 
- herkennen de cijfersymbolen. 

  

Een lange lijn 

 De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen kort en lang. 
- meten met (natuurlijke) maateenheden. 
- seriëren op lengte.  
- meten door middel van vergelijken.   

  

Door de 
scanner 

 De kinderen:  
- herkennen de cijfersymbolen 
- trainen het visueel geheugen.  
- kennen de volgorde van de getallenrij.  

  

Drijven op het 
water 

 De kinderen:  
- doen een voorspelling over een verschijnsel in de natuur. 
- herkennen en gebruiken de begrippen drijven en zinken. 
- ontdekken wanneer iets blijft drijven en wanneer iets zinkt.  

  

 
Zeemansliedje 
 

 De kinderen: 
- zingen. 
- bewegen op muziek. 
- luisteren kritisch. 
- oefenen de start- / stopvaardigheid. 
- experimenteren met klank.  

  

Golvenmuziek 
 De kinderen: 

- luisteren naar geluiden. 
- gebruiken hun fantasie.  
- maken muziek. 
- lezen een eenvoudig partituur af. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Counting 
containers 

 De kinderen: 
- maken kennis met Engels.  
- tellen in het Engels tot tien.  
- kennen de volgorde van de telrij. 
- tellen synchroon.  

  

Aan boord van 
het schip 

 De kinderen: 
- bewegen vrij in de ruimte. 
- bewegen zonder angst. 
- klimmen. 
- balanceren. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
- werken samen.  

  

Verrassing!  
 De kinderen: 

- sluiten het thema af. 
- hebben plezier met elkaar. 
- vieren wat ze hebben geleerd. 

  

 


