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Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in 

dit pakket. 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 

Sinterklaas-
liedjes 

 

De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- maken kennis met het notenschrift. 
- maken muziek. 

  

Zak overboord 

 
De kinderen: 
- doen ervaringen op met drijven en zinken. 
- bedenken een oplossing voor een probleem.  
- creëren. 
- ontwikkelen de creativiteit. 

  

Storm! 

 De kinderen: 

- maken muziek met hun lichaam. 

- herkennen en benoemen letters. 

- manipuleren met letters. 

- trainen het auditief geheugen. 

  

Eruit vissen 

 De kinderen: 
- zingen. 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 
- werken samen. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- ontwikkelen de fantasie. 

  

Krak zegt het 
dak 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen gevoel voor ritme. 
- maken muziek. 
- maken een plattegrond. 
- bouwen een bouwwerk na van een plattegrond. 

 
 

 

Naar de 
overkant 

 De kinderen: 
- luisteren naar de maat van de muziek. 
- meten met informele meetinstrumenten. 
- ontdekken en ervaren het meten van lengte. 
- werken samen. 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Pech, muts 
weg 

 

De kinderen: 
- zingen. 
- oefenen met de volgorde van getallen in de getallenrij. 
- herkennen de getalsymbolen. 

  

Vangen en 
vallen 

 
De kinderen: 
- maken een inschatting van tijd. 
- nemen tactiel waar. 
 - maken eenvoudige optel- en aftreksommen. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
- werken samen. 

  

Sneeuwbal 

 
De kinderen: 
- zingen. 
- beelden een emotie uit. 
- breiden de woordenschat uit. 
 - vormen nieuwe woorden van twee bestaande woorden. 

  

Pepernoten-
glijbaan 

 
De kinderen: 
- luisteren naar een geluid en ritme. 
- doen ervaringen op met rechte en schuine ondergronden. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- ontwikkelen de fantasie. 
- werken samen. 

  

Stafslag 

 De kinderen: 
- dansen. 
- luisteren naar elkaar. 
- lezen een matrix af. 
- geven een plek in een matrix aan. 
- herkennen de cijfersymbolen. 

  

Onder-
gesneeuwd 

 
De kinderen: 
luisteren naar en herkennen een stemgeluid. 
- herkennen letters. 
- maken van letters een woord. 
- ontdekken welke letter in een woord ontbreekt. 

  

Een pak uit de 
zak 

 
De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- rijmen op een aangegeven woord. 
- horen de laatste klank in een woord. 
- bedenken een woord met een aangegeven beginklank. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Naar de Sint 

 
De kinderen: 
- bedenken een verhaal. 
- gebruiken hun fantasie. 
- bedenken passende geluiden bij een verhaal. 
- maken muziek. 

  

 


