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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 Grote 
Operatie 

 
 
 

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

  

Een belangrijke 
boodschap 

 

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

  

Ziek thuis 

 

De kinderen: 
- denken na over de inrichting van een hoek. 
- gebruiken hun fantasie. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

De helft is ziek 

 

De kinderen: 
- verdelen een hoeveelheid over twee groepen. 
- tellen synchroon. 
- tellen resultatief. 

  

Smerige 
wezentjes 

 

De kinderen: 
- tellen tot tien. 
- kennen de volgorde van de telrij. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Ziekelijke 
wolkjes  

 
De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- herkennen getalbeelden. 
- herkennen de cijfersymbolen. 
- herkennen de begrippen meer, minder en evenveel. 
- vergelijken een hoeveelheid. 

  

Een wolkje in 
de mond 

 

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

 
 

 

Namen in  
een boek 

 

De kinderen: 
- horen de beginklank in een woord. 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank. 
- maken van losse klanken een woord. 

  

Naar het  
Eiland 

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

  

Hatsjooeeeee! 

 

De kinderen: 
- meten door middel van vergelijken. 
- seriëren op grootte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen groot en klein. 

  

Een geschaafde 
knie 

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

  

Medicijnen 
klaarmaken 

  De kinderen: 
- herkennen de kleuren. 
- trainen het visueel geheugen. 
- luisteren kritisch. 
- herkennen de begrippen eerste en laatste. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De apotheek 

 
De kinderen: 
- denken na over de inrichting van een hoek. 
- breiden de woordenschat uit. 
- tellen synchroon. 
- herkennen de getalsymbolen. 
- herkennen de kleuren. 

  

Ziek naar huis 

 De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- vergelijken een hoeveelheid. 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer en minder. 
- lezen een staafdiagram af. 

  

Citroenthee 
met honing 

 De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- classificeren. 
- trainen het visueel geheugen. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.  

  

Kleine dopjes 
water 

 De kinderen: 
- seriëren op inhoud. 
- schatten inhoud. 
- leren omgaan met het begrip inhoud. 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer en minder, vol 
en leeg. 

  

Druppelmuziek 

 De kinderen  
- tellen synchroon. 
- herkennen een getalbeeld. 
- oefenen de stop-/ startvaardigheid. 
- luisteren naar klanken. 
- noteren muziek. 
 

  

Weer beter! 

 
De kinderen: 
- luisteren naar elkaar. 
- vertellen een verhaal na. 
- leggen afbeeldingen in de juiste volgorde. 

  

Gorgelbedjes 

 
De kinderen: 
- oefenen de techniek van het weven. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Beterschaps-
feest! 

 
De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- hebben plezier met elkaar. 

  

 


