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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 

Ik ben Kas 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het thema en het boek.  
- kunnen gedurende langere tijd naar een verhaal luisteren. 
- kunnen gericht antwoord geven op vragen. 

  

Oeps… 
voorzichtig! 

 
De kinderen: 
- leren omgaan met inhouden. 
- vergroten hun woordenschat. 
- kunnen redeneren over een probleem en een oplossing 
bedenken. 

  

Letters 
poetsen 

  

De kinderen: 

- kunnen de eerste en laatste letter van een woord herkennen. 

- kunnen klanken samenvoegen tot een woord.  

 

  

Pictogram 
hulp 

 De kinderen: 
- oefenen met het lezen van pictogrammen.  
- experimenteren met het zelf maken van pictogrammen. 
- kunnen redeneren over een probleem en een oplossing 
bedenken.  
- leren woorden in de juiste volgorde te onthouden. 

  

Wat ben ik? 

  
De kinderen: 
- kunnen informatie die ze horen op de juiste manier 
interpreteren. 
- kunnen zelf een voorwerp omschrijven. 
 

 
 

 

Ik ben 
verhuisd! 

 

De kinderen: 
- ontdekken de functionaliteit van schrijven. 
- kunnen soepele bewegingen maken met de vingers.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Sorteren kan  
je leren! 

 

De kinderen: 
- leren redeneren over een probleem. 
- leren om een passende oplossing te bedenken. 
- leren samenwerken en communiceren. 

  

Sleutels 

 
De kinderen: 
- kunnen kleine verschillen in voorwerpen ontdekken en 
aangeven. 
- kunnen redeneren over de telrij in een eenvoudige en 
betekenisvolle situatie. 

  

Klussen en 
kleuren 

 

De kinderen: 
- kennen en herkennen kleuren en kleurnuances. 
- kunnen kleuren seriëren van licht naar donker. 

  

Hoge en lage 
stapels 

 De kinderen: 
- leren over de begrippen hoog/hoger/hoogst, 
laag/lager/laagst. 
- leren ordenen van hoog naar laag. 
- leren dobbelsteensymbolen herkennen. 
- leren schatten. 

  

Waar woon ik? 

 

De kinderen: 
- leren om een eenvoudige plattegrond te lezen en te maken. 

  

Verhuisfeest 
 

De kinderen: 
- sluiten het thema af. 

  

Rijmstapel 
 

De kinderen: 
- kunnen een versje nazeggen en onthouden. 
- kunnen een rijmwoord herkennen. 
- kunnen rijmwoorden bedenken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Waar woon jij? 

 

De kinderen: 
- leren redeneren over de telrij in eenvoudige situaties. 
- leren de even en oneven cijfers herkennen. 
- leren tellen in sprongen van twee. 

  

Doe je mee? 

 

De kinderen bewegen: 
- leren zich verplaatsen in een ruimte. 
- leren hun eigen lichaam optimaal te gebruiken. 

  

Help je mee? 
 De kinderen: 

- leren zich inleven in een situatie waarbij de nadruk ligt op 
bewegen en handelen. 

  

 


