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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 
bromtrol 

 
 
 

De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- maken kennis met het verhaal. 
- luisteren naar elkaar. 

  

De 
klusbenodigd-
heden 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren kritisch. 
- trainen het auditief geheugen. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Paarse planken 

 

De kinderen: 
- weten dat een woord uit losse klanken bestaat. 
- horen de eerste klank in een woord.  
- horen de laatste klank in een woord. 

  

Appelmoes 

 

De kinderen: 
- geven antwoord op gerichte vragen. 
- luisteren naar elkaar. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Bromtrol 
Bromt Boos 

 

De kinderen: 
- herkennen de klank ‘b’ in een woord. 
- kunnen klanken in woorden onderscheiden. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Post voor het 
huis van muis 

 

De kinderen: 
- herkennen eindrijm. 
- bedenken zelf rijmwoorden. 

  

Bromtrol zegt 
sorry 

 

De kinderen:  
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- kunnen met een woord een zin maken. 

 
 

 

Op visite 

 

De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- lezen een plattegrond af. 
- kunnen routes maken. 

  

De droomhut 

 

De kinderen: 
- kennen verschillende vormen. 
- creëren een hut voor de bromtrol. 

  

Planken zagen 

 
De kinderen: 
- meten door middel van vergelijken. 
- seriëren op lengte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen kort, lang, korter, 
langer, kortst, langst en even lang. 

  

Appels te koop 

 De kinderen: 
- herkennen en benoemen de cijfers 1 t/m 12. 
- koppelen de cijfers 1 t/m 12 aan een hoeveelheid. 

  

Het gigantische 
rotsblok 

  De kinderen: 
- doen ervaring op met wegen. 
- vergelijken gewicht. 
- herkennen en gebruiken de begrippen zwaar, licht, zwaarder, 
lichter, zwaarst, lichtst en even zwaar.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Kamperen 

 De kinderen: 
- nemen overeenkomsten en verschillen waar. 
- kunnen deze overeenkomsten en verschillen benoemen. 

  

De botenrace 

 De kinderen: 
- kunnen een vouwreeks navouwen. 
- ontwerpen verschillende boten. 

  

Het dondert en 
het bliksemt 

 De kinderen: 
- herkennen de emotie boos. 
- weten hoe je weer blij kunt worden. 
- luisteren naar elkaar. 

  

The moon is in 
the sky 

 De kinderen:  
- maken kennis met Engels. 
- leren enkele Engelse woorden. 

  

De 
emotieblues 

 De kinderen:  
- ontdekken het verschil tussen blije en boze muziek. 
- kunnen blije en boze muziek spelen op muziekinstrumenten. 

  

Ochtend-
gymnastiek 

 De kinderen: 
- hebben plezier in bewegen. 
- oefenen met balanceren. 
- werken samen. 

  

Het vraagteken 

 
De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- hebben plezier met elkaar. 

  

 


