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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 tijdcapsule 

 
De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- luisteren naar een verhaal. 
- breiden de woordenschat uit. 
- geven gericht antwoord op vragen. 

  

Stel je voor … 

 

De kinderen: 
- geven hun eigen mening of idee. 
- luisteren naar elkaar. 
- respecteren elkaars mening. 

  

Dierenarts 

 De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen resultatief. 
- maken optelsommen. 
- maken aftreksommen. 
- verdelen een hoeveelheid. 

  

Astronaut 

 De kinderen: 
- tellen terug. 
- werken met bovenaanzichten. 
- onderzoeken hoe een object eruit ziet vanuit een bepaald 
standpunt.  
- hebben ruimtelijk inzicht.  

  

Muzikant 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- gebruiken hun fantasie. 
- maken muziek. 
- werken samen. 

 
 

 

Advocaat 

 De kinderen:  
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- maken een zin met een aangegeven woord. 
- gebruiken hun fantasie, ontwikkelen de creativiteit. 
- maken met zinnen een verhaal. 
- trainen het auditief geheugen.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Loodgieter 

 
De kinderen: 
- maken een inschatting van lengte. 
- meten met een meetinstrument. 
- meten met een natuurlijke maateenheid. 
- herkennen en gebruiken de begrippen lang en kort. 

  

Kapper 

 
De kinderen:  
- herkennen letters. 
- lezen korte woorden. 
- verdelen een woord in klanken. 
- manipuleren met klanken en letters. 

  

Kunstenaar 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 
- ontwikkelen de fijne motoriek, mengen kleuren.  

  

Stratenmaker 

 

De kinderen:  
- lezen korte woorden. 
- zetten letters in de juiste volgorde van een woord. 
- werken samen.  

  

Opa’s 
avonturen 

 

De kinderen: 
- kennen een aantal beroepen. 
- werken samen. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

De schatkamer 
 

De kinderen: 
- gebruiken hun fantasie. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- beelden uit. 

  

Dit ben ik! 
 

De kinderen: 
- ontdekken elkaars en hun eigen talenten. 
- leren van elkaar. 
- werken samen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Tekeningen in 
de tijdcapsule 

 De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- gebruiken hun fantasie. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 

  

Beroepenshow 

 
De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- beelden uit. 
- gebruiken hun fantasie. 
- ontwikkelen de creativiteit.  

  

 


