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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 

Voertuigen 

 

De kinderen: 
- nemen actief deel aan een gesprek. 
- breiden gericht hun (basis)woordenschat uit. 
- begrijpen een voorgelezen verhaal. 

  

In het verkeer 

 
De kinderen: 
- breiden gericht hun woordenschat uit. 
- ontdekken en praten over verschillen en overeenkomsten 
in afbeeldingen.  
- oefenen beschrijven en verwoorden.  

  

Verkeersbingo 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- werken samen in tweetallen. 
- zijn erop gericht geleerde woorden productief te gebruiken. 

  

Waar of niet 
waar? 

 De kinderen: 
- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in  
  week 1 behaald. 
- kennen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 
- zijn erop gericht de geleerde woorden productief te  
  gebruiken. 

  

Ik heb… wie 
heeft… 

 De kinderen: 
- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in  
  week 1 behaald. 
- herhalen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 
- zijn erop gericht de geleerde woorden productief te  
  gebruiken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Welk voertuig 
hoort hier? 

 

De kinderen: 
- hebben een positieve luisterhouding. 
- begrijpen een korte voorgelezen tekst. 
- zijn erop gericht de woorden productief te gebruiken. 

  

De bestuurders 

 
De kinderen: 
- breiden gericht hun woordenschat uit. 
- oefenen het kritisch denken en verwoorden. 
- maken een keuze op basis van hun mening. 
- zijn erop gericht de woorden productief te gebruiken. 

  

De 
hulpdiensten 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- zijn erop gericht geleerde woorden productief te gebruiken. 
- horen verschillen tussen geluiden. 

  

Wie of wat ben 
ik? 

 
De kinderen: 
- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in  
  week 2 behaald. 
- kennen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 
- zijn erop gericht de geleerde woorden productief te  
   gebruiken. 

  

Geluidenspel 

 
De kinderen: 
- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in  
   week 2 behaald. 
- herhalen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 
- zijn erop gericht de geleerde woorden productief te  
   gebruiken. 

  

Voertuigen-
doolhof 

 

De kinderen: 
- nemen actief deel aan een gesprek. 
- breiden gericht hun (basis)woordenschat uit. 
- begrijpen een voorgelezen verhaal. 

  

Naar de finish 
 

De kinderen: 
- breiden gericht hun woordenschat uit. 
- zijn erop gericht geleerde woorden productief te gebruiken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Snel, sneller, 
snelst! 

 

De kinderen: 
- breiden gericht hun woordenschat uit. 
- zijn erop gericht geleerde woorden productief te gebruiken. 

  

Estafette 

 
De kinderen: 
- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in  
  week 3 behaald. 
- kennen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 
- zijn erop gericht de geleerde woorden productief te  
  gebruiken. 

  

Een race op het 
bord 

 
 

De kinderen: 
- hebben de leerdoelen van de behandelde activiteiten in  
  week 3 behaald. 
- herhalen de aangeboden woorden en betekenissen passief. 
- zijn erop gericht de geleerde woorden productief te  
  gebruiken. 

  

Doe je mee? 
 De kinderen: 

- nemen actief deel aan een groepsactiviteit. 
- kiezen een taak en maken afspraken. 
- breiden gericht hun (basis)woordenschat uit. 

  

De grote race 
 De kinderen: 

- nemen actief deel aan een groepsactiviteit. 
- houden zich aan een gemaakte afspraak. 
- breiden gericht hun (basis)woordenschat uit. 

  

 


