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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 

Dino’s bestaan 
niet 

 
De kinderen: 

- breiden gericht hun (basis)woordenschat uit. 

- zijn erop gericht woorden productief te gebruiken. 

- leiden nieuwe woordbetekenissen af uit verhalen. 

  

Een vreemd ei 

 
De kinderen: 

- breiden gericht hun (basis)woordenschat uit. 

- zijn erop gericht woorden productief te gebruiken. 

- herkennen en gebruiken begrippen met betrekking tot 

omtrek. 

  

Op onderzoek 
uit 

 
De kinderen: 

- breiden gericht hun (basis)woordenschat uit. 

- zijn erop gericht woorden productief te gebruiken. 

- verkennen begrippen met tijdsbeleving en tijdsbesef.  

  

De bom 

 
De kinderen: 

- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in week 

1 behaald. 

- kennen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 

- zijn er op gericht de woorden productief te gebruiken. 

  

RAKETles 1 

 De kinderen: 

- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in week 

1 behaald. 

- kennen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 

- zijn er op gericht de woorden productief te gebruiken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een reus! 

 
De kinderen: 

- herkennen begrippen rond inhoud en gebruiken deze in 

betekenisvolle situaties en tegenstellingen.  

- redeneren over inhouden en eenvoudige probleemsituaties 

oplossen. 

- meten met een betekenisvolle maat. 

  

Kleurige dino’s 

 
De kinderen: 

- breiden gericht hun (basis)woordenschat uit. 

- zijn erop gericht woorden productief te gebruiken. 

- herkennen de kleuren rood, blauw, geel, groen, oranje, bruin. 

  

DinoTrio 

 De kinderen: 

- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in week 

2 behaald. 

- kennen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 

- zijn er op gericht de woorden productief te gebruiken. 

  

RAKETles 2 

 De kinderen: 

- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in week 

2 behaald. 

- kennen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 

- zijn er op gericht de woorden productief te gebruiken. 

  

Op dinojacht 

 
De kinderen: 

- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in week 

1 en 2 behaald. 

- kennen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 

- zijn er op gericht de woorden productief te gebruiken. 

  

 


