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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 

De ridder 
zonder billen 

 

De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor een nieuw thema.  
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar een verhaal. 

  

Verdrietig 

 
De kinderen: 
- herkennen emoties in muziek. 
- beelden emoties uit met hun lichaam. 
- spelen emoties met instrumenten. 
- luisteren naar muziek. 

  

Een prachtige 
prins 

 

De kinderen: 
- activeren de voorkennis. 
- breiden de woordenschat uit.   

  

Het kasteel 

 
De kinderen: 
- denken na over de inrichting van een hoek. 
- gebruiken hun fantasie. 
- breiden de woordenschat uit. 
-spelen een rollenspel.  

  

De 
Billenwinkel 

 
De kinderen: 
- denken na over de inrichting van een hoek. 
- gebruiken hun fantasie. 
- breiden de woordenschat uit. 
-spelen een rollenspel. 

 
 

 

Dromen 
komen 

 

De kinderen:  
- rijmen op een aangegeven woord. 
- maken een zin af door te rijmen.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Letters lezen 

 

De kinderen: 
- herkennen enkele letters. 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank. 

  

Naar het 
Billenbos 

 
De kinderen:  
- leren de beginselen van het programmeren. 
- oriënteren zich op het platte vlak. 
- herkennen de begrippen links en rechts. 
- tellen synchroon. 

  

Door het 
gevaarlijke bos 

 
De kinderen: 
- klimmen. 
- kruipen. 
- balanceren. 
- spelen een tikspel.  

  

Hobbelige 
hobbels 

 

De kinderen:  
- herkennen en gebruiken de begrippen groot en klein. 
- seriëren op grootte. 
- werken samen.  

  

Kostbare  
billen 

 De kinderen: 
- ontdekken dat er munten zijn met verschillende waarden. 
- leren omgaan met begrippen rond geld. 
- verkennen de rol van geld. 
- tellen synchroon. 
- maken eenvoudige optelsommen.  

  

Wat een 
winkel! 

 

De kinderen: 
- nemen visueel waar. 
- trainen het visueel geheugen. 

  

Zittende billen 
 De kinderen: 

- creëren. 
- ontwikkelen de fantasie. 
- ontwikkelen de creativiteit.  
- hanteren materiaal op de juiste manier. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een prachtig 
paleis 

 De kinderen: 
- onderzoeken wat wel en niet zichtbaar is vanuit bepaalde 
standpunten. 
- weken met eenvoudige bouwtekeningen. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- maken een bouwtekening van een bouwwerk. 

  

Plakken en 
inpakken 

 

De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord. 
- trainen het auditief geheugen.  

  

Verstoppertje 
 De kinderen: 

- zeggen de telrij op. 
- tellen vooruit. 
- tellen terug. 
- tellen door en terug vanaf willekeurige getallen. 

  

Hiep, hiep, 
hoera! 

 
De kinderen: 
- luisteren naar een ritme. 
- nemen een ritme over. 
- maken muziek. 
- lezen een partituur. 
- maken zelf een partituur.  

  

Trouwfeest 
 De kinderen: 

- sluiten het thema af. 
- spelen samen. 
- hebben plezier.  

  

Billenmatch 

 

De kinderen: 
- trainen het visueel geheugen. 
- oefenen het beurtgedrag. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Billenwinkel-
bezoek 

 
De kinderen: 
- herkennen getalbeelden op de dobbelsteen. 
- tellen synchroon. 
- oefenen het beurtgedrag. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
- trainen het visueel geheugen. 

  

 


