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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 prins 
zonder billen 

 

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

  

De prins en de 
prinses 

 

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

  

Het paleis 

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

  

De 
paleismoestuin 

 
De kinderen: 
- luisteren kritisch. 
- trainen het auditief geheugen. 
- tellen synchroon. 
- breiden de woordenschat uit.  

  

Koninklijke 
konijnen 

 De kinderen: 
- leggen een een-een relatie. 
- tellen synchroon en resultatief. 
- overzien een hoeveelheid. 
- herkennen en gebruiken de begrippen veel, weinig en 
evenveel. 

 
 

 

In de schatkist 

 

De kinderen:  
- overzien een hoeveelheid. 
- tellen verkort. 
- tellen synchroon.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Plons! 

 

De kinderen: 
- horen de beginklank in een woord. 
- bedenken een woord met een aangegeven beginklank. 
- herkennen enkele letters. 

  

Hongerige haai 

 
De kinderen:  
- kunnen de plek in een matrix aangeven. 
- herkennen en benoemen de kleuren. 
- herkennen en benoemen de getalbeelden tot en met vijf. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.  

  

Hap, slik, weg!  

 

De kinderen: 
- trainen het visueel geheugen. 
- nemen kritisch waar. 
- luisteren naar een verhaal.  

  

Wijs in het 
paleis 

 

De kinderen:  
- rijmen op een aangegeven woord. 
- maken een zin af door te rijmen.  

  

Het atelier 

 De kinderen: 
- ontwerpen. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 
- gebruiken hun fantasie. 
- ontwikkelen hun creativiteit.  

  

Pang! 
 

De kinderen: 
- herkennen een signaalwoord in een zin. 
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- bedenken een zin met een aangegeven woord. 

  

Geluiden-
verhaal 

 
De kinderen: 
- luisteren. 
- gebruiken hun fantasie. 
- bedenken geluiden bij een verhaal. 
- trainen het auditief geheugen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Skippybillen 

 

De kinderen: 
- springen, 
- klimmen. 

  

Zware billen 

 

De kinderen: 
- wegen. 
- vergelijken gewicht. 
- herkennen en gebruiken de begrippen licht en zwaar.  

  

Dradenwirwar 
 De kinderen: 

- meten. 
- vergelijken lengte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen kort en lang. 

  

Vrolijke billen 
 De kinderen: 

- herkennen en benoemen de kleuren. 
- nemen visueel waar. 
- ontdekken een reeks. 
- zetten een reeks voort.  

  

In galop 
 De kinderen: 

- herkennen getalbeelden op de dobbelsteen. 
- tellen synchroon. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
- herkennen de begrippen snel en langzaam.  

  

Feest voor de 
prins! 

 

De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- sporten en spelen samen. 

  

Happende 
haaien – spel 

 

De kinderen: 
- trainen het visueel geheugen. 
- oefenen het beurtgedrag. 
- werken samen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Op een ros 
naar het bos - 
spel 

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

  

Het 
billenatelier – 
kralenplank-
voorbeelden 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- herkennen de kleuren. 
- trainen het geheugen. 
- nemen visueel waar. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 

  

 


