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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 

Wat een 
heerlijke sport! 

 
 
 

De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- breiden hun woordenschat uit. 
- kunnen voorspellingen doen. 
- maken kennis met het verhaal. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Raak de bal 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren kritisch. 
- kunnen omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Samen sporten 
op de 
slalombaan 

 
De kinderen: 
- herkennen de ‘s’ als klank. 
- signaleren klanken in woorden. 
- kunnen de s-klank herkennen aan het begin, midden en  
  einde van een woord. 

  

Springen van 
de schans 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen een voorkeurshand. 
- oefenen de pengreep. 
- maken fijne draaibewegingen vanuit de pols. 
- kennen het onderscheid tussen lezen en schrijven. 

  

Scoren op het 
ijshockeyveld 

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

Klimmen op de 
letterberg  

 

De kinderen: 
- weten dat een woord uit losse klanken bestaat. 
- kunnen van losse klanken een woord maken. 
- herkennen letters. 

  

Wat vang jij? 

 

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

 
 

 

Woorden 
gooien 

 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- tellen de woorden in een zin. 
- maken zelf zinnen. 

  

Laat die ballen 
maar knallen 

 

De kinderen: 
- horen welke woorden op elkaar rijmen. 
- bedenken rijmwoorden bij een bepaald woord. 

  

Figuur 
schaatsen 

 

De kinderen: 
- herkennen en benoemen meetkundige figuren. 
- oefenen met het zelf vormen maken. 

  

Op de ski’s 

 De kinderen: 
- meten door middel van vergelijken. 
- seriëren op lengte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen kort, lang, korter,  
  langer, kortst, langst. 

  

Het 
basketbalteam 

  De kinderen: 
- kunnen de telrij opzeggen. 
- herkennen de getalsymbolen. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De supervlieg 
gewichten 

 
De kinderen: 
- doen ervaringen op met wegen. 
- vergelijken gewichten. 
- herkennen en gebruiken de begrippen zwaar en licht. 
- kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren als ze iets op de  
  weegschaal leggen. 

  

Hoe ver stoot 
jij? 

 De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen dichtbij en ver weg. 
- meten met natuurlijke maateenheden. 
- geven een resultaat weer in een diagram. 

  

Het 
wereldrecord 
polsstokhoog 
springen 

 De kinderen: 
- herkennen de getalsymbolen. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
- kennen en gebruiken de begrippen laagst, hoogst. 
- kunnen een meer en een minder tellen. 

  

De twintig 
meter sprint 

 
De kinderen:  
- oefenen het beurtgedrag. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
- tellen synchroon. 
- herkennen een aantal getalsymbolen. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 

  

Crossen in de 
modder 

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

  

 
Kikker wil 
zwemmen 
 

 De kinderen: 
- herkennen begrippen rond inhoud. 
- kunnen inhouden vergelijken en ordenen op verschillende  
  manieren. 
- kunnen inhouden meten met een betekenisvolle maat. 

  

De ballet 
uitvoering  

 De kinderen: 
- kunnen spiegelen. 
- herkennen symmetrie. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Golf ‘m er in  De kinderen: 
- herkennen plaatsbepalende begrippen. 
- luisteren kritisch naar een opdracht.  

  

Spelregels 

 De kinderen: 
- herkennen de emoties blij en boos. 
- luisteren naar elkaar. 
- hebben kennis van spelregels. 

  

Forwards and 
backwards 

 

De kinderen: 
- breiden hun Engelse woordenschat uit. 

  

Coloured balls 

 

De kinderen: 
- breiden hun Engelse woordenschat uit. 

  

Ritmische 
gymnastiek 

 

De kinderen: 
- bewegen vrij in de ruimte. 

  

Ongewone 
sporten 

 

De kinderen: 
- trainen de oog-/handcoördinatie. 
- mikken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Finale 

 

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

  

 


