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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 

Neem het boek 
erbij! 

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

  

Een moeder 
erbij 

 

De kinderen breiden de woordenschat uit.   

Een geitje erbij 

 De kinderen: 
- herkennen getalbeelden op de dobbelsteen. 
-  kunnen resultatief tellen. 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer, minder en 
evenveel. 
- maken eenvoudige optelsommen.  

  

Een geluid erbij 

  

De kinderen: 
- luisteren aandachtig naar geluiden. 
- herkennen en onthouden geluiden. 

  

Een vlek erbij 

 De kinderen: 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer, minder en 
evenveel. 
- herkennen de begrippen groot en klein. 
- tellen verder vanaf een bepaald getal. 
 

 
 

 

Een naam erbij 

 

De kinderen: 
- herkennen een beginklank in een woord. 
- signaleren klanken in woorden. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een kleur erbij 

 

De kinderen: 
- ontdekken dat je met bestaande kleuren een nieuwe kleur 
kunt maken. 
- kunnen kleuren benoemen. 

  

Een ei erbij 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken plaatsbepalende begrippen 
- onthouden en uitvoeren van enkelvoudige en meervoudige 
 opdrachten. 

  

Een kuiken 
erbij 

 
De kinderen: 
- oefenen de visuele waarneming. 
- meten door middel van vergelijken. 
-  kunnen een schatting op basis van grootte maken. 
 - verkennen van de begrippen groot en klein. 

  

Een gebaar 
erbij 

 

De kinderen: 
- kunnen een verhaal naspelen. 
- kunnen zich in een rol verplaatsen. 
- durven te spelen voor een groep. 

  

Een blok erbij 

 
De kinderen: 
- kunnen een eenvoudig bouwwerk bouwen. 
- maken een bouwtekening. 
- tonen ruimtelijk inzicht. 
- kunnen een bouwtekening aflezen. 

  

Een woord 
erbij 

 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit losse woorden bestaat. 
- maken zelf een zin. 

  

Een getal erbij 

 

De kinderen: 
- koppelen een getal aan een hoeveelheid. 
- kunnen synchroon tellen. 
- herkennen de getallen t/m zes.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een beschuitje 
erbij 

 

De kinderen: 
- vertellen uit persoonlijke ervaring. 
- luisteren naar elkaar. 

  

 


