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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 zit er in je 
koffer? 

 
 
 De kinderen: 

- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- maken kennis met de wereld. 

  

Mijn 
woonplaats 

 

De kinderen: 
- kunnen Nederland aanwijzen op de wereldkaart. 
- kennen hun eigen woonplaats. 

  

De 
vliegwedstrijd 

 

De kinderen: 
- weten hoe een vliegtuig blijft zweven. 
- ontwerpen zelf een vliegtuig. 

  

Op stap met de 
bus 

 

De kinderen: 
- lossen plus- en minsommen tot tien op. 
- kunnen Engeland aanwijzen op de wereldkaart. 

  

Vervoer naar 
de 
tijgeropvang 

 

De kinderen: 
- oefenen met het bedenken van een oplossing voor een  
  probleem. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Golden Gate 
Bridge 

 

De kinderen: 
- maken van verschillende materialen een brug. 
- kunnen de Verenigde Staten aanwijzen op de wereldkaart. 

  

Airbus A380 

 

De kinderen:  
- meten op verschillende manieren. 
- oefenen met begrippen met betrekking tot lengte. 

 
 

 

Muziek in 
Mexico 

 

De kinderen: 
- maken een muziekinstrument. 
- kunnen Mexico aanwijzen op de wereldkaart. 

  

Zo ziet het 
vliegtuig er uit 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- overleggen met elkaar. 

  

Het tropisch 
regenwoud 

 

De kinderen: 
- weten wat het tropisch regenwoud is. 
- kennen de verschillende lagen van het tropisch regenwoud. 
- kunnen Brazilië aanwijzen op de wereldkaart. 

  

De vliegshow 

 
De kinderen: 
- weten dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen. 
- kunnen een stopmotion filmpje maken. 

  

Hiërogliefen 

  De kinderen: 
- weten wat hiërogliefen zijn. 
- kunnen Egypte aanwijzen op de wereldkaart. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

L’atterrissage 
d’urgence 

 
De kinderen: 
- kunnen zich voorstellen in het Frans. 

  

 The big five 

 De kinderen: 
- weten welke dieren bij de grote vijf horen. 
- kunnen een bordspel ontwerpen. 
- kunnen Zuid-Afrika aanwijzen op de wereldkaart. 

  

In de 
vertrekhal 

 De kinderen: 
- weten dat er tijd verstrijkt. 
- oefenen met het aflezen van hele en halve uren op een  
  analoge klok. 

  

Springen als 
een kangoeroe 

 De kinderen:  
- weten dat woorden uit losse klanken bestaan. 
- kunnen Australië aanwijzen op de wereldkaart. 

  

Een handje 
helpen bij het 
bagage-
personeel 

 
De kinderen:  
- herkennen middenrijm. 

  

 
De Chinese 
Muur 

 De kinderen: 
- kunnen zelf zinnen maken. 
- kunnen bestaande zinnen langer maken. 
- kunnen China aanwijzen op de wereldkaart. 

  

Wat een kleine 
wereld! 

 
De kinderen: 
- ervaren hoe het is om iets van bovenaf te bekijken. 
- lezen een bovenaanzicht af. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Welkom thuis 

 
De kinderen: 
- ronden het project af. 
- kunnen een verhaal vertellen. 

  

 


