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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 

Een eigen huis 

 
De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- werken samen. 
- luisteren naar een verhaal. 

  

Mijn huis 

 
De kinderen:  
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 
- classificeren.  
- activeren de voorkennis.  

  

Huizenbingo 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit.  
- nemen visueel waar. 
- ontwikkelen de creativiteit.  

  

Het huis van 
Hanna 

 

De kinderen: 
- verkennen de h-klank. 
- horen de beginklank in een woord. 
- bedenken woorden met een aangegeven klank vooraan.  

  

Zappen en zien 

 
De kinderen: 
- trainen het auditief geheugen. 
- herkennen de getalsymbolen.  
- onthouden bewegingen en geluiden in combinatie met 
cijfers. 

 
 

 

Kamers in huis 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 
- luisteren naar raadsels.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Rijmraadsels 

 
De kinderen:  
- trainen het auditief geheugen. 
- reageren op signaalwoorden. 
- maken zinnen. 
-tellen woorden in een zin.  

  

Letter voor 
letter uit de 
doos 

 

De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord. 
- horen de begin- en eindklank in een woord. 

  

Verhuizen 

 

De kinderen: 
- maken een zin af. 
- bedenken zinnen rondom een thema. 
- horen verschil tussen een korte en een lange zin. 

  

Opbouwen en 
afbreken 

 
De kinderen: 
- maken eenvoudige bouwwerken. 
- tekenen eenvoudige bouwtekeningen. 
- lezen bouwtekeningen af. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 

  

Naar de 
pakzolder 

 

De kinderen: 
- herkennen en benoemen de getalsymbolen. 
- tellen synchroon. 
- koppelen getalbeelden aan getalsymbolen. 

  

Kubus-
woningen 

 

De kinderen: 
- herkennen en benoemen de vormen cirkel, vierkant, 
rechthoek en driehoek. 
- nemen visueel waar.  

  

Wolken-
krabbrers 

 
De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen hoog en laag. 
- vergelijken lengte. 
- tellen synchroon.   
- maken eenvoudige optel- en aftreksommen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De architect 

 

De kinderen:  
- lezen een plattegrond af. 
- hebben ruimtelijk inzicht.  
- gebruiken plaatsbepalende begrippen. 

  

Een vloer 
leggen 

 

De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht.  
- meten. 
- tellen synchroon. 

  

Zonnepanelen 
 

De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen met sprongen van twee. 
- tellen verkort. 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- tellen resultatief.   

  

De 
verhuiswagen 
navigeren 

 De kinderen: 
- leren de beginselen van het programmeren. 
- oriënteren zich in de ruimte. 
- herkennen de begrippen links en rechts. 
- tellen synchroon. 

  

Een huis 
bouwen 

 De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- experimenteren met verbindingen. 
- onderzoeken. 
- creëren.  

  

Zuinig met 
water 

 De kinderen: 
- leren dat het belangrijk is om zuinig met water om te gaan. 
- meten inhoud. 
- vergelijken inhoud.  
- herkennen en gebruiken de begrippen vol en leeg. 

  

Swingende 
buizen (1) 

 

De kinderen: 
- maken geluid. 
- spelen een ritme. 
- nemen een ritme over. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Swingende 
buizen (2) 

 

De kinderen: 
- maken muziek. 
- spelen een ritme. 
- lezen muzieknotatie. 
- noteren muziek. 

  

Verhuizen 
maar! 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de grove motoriek. 
- werpen gericht. 
- rollen naar een mikdoel. 
- balanceren over een recht balanceervlak. 
- balanceren over een wiebelend balanceervlak. 

  

Naar huis 

 

De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- hebben plezier met elkaar. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

In huis – 
huishoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fantasie. 
- spelen een rollenspel. 
- breiden de woordenschat uit.  
- luisteren naar elkaar. 

  

Tenten maken 
-  spelhoek 

 
De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- meten. 
- werken samen. 
- breiden de woordenschat uit.   

  

Huizen in de 
straat - 
bouwhoek 

 

De kinderen: 
- maken een bouwwerk op basis van een afbeelding. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- ontwikkelen de creativiteit.    

  

Huizen van 
natuurlijk 
materiaal - 
bouwhoek 

 

De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- meten.  
- herkennen de begrippen kort, lang, groot en klein.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Zandhuizen -  
zandtafel 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de fantasie. 
- nemen tactiel waar. 
- ontwikkelen de creativiteit.   

  

Pakketten 
bezorgen - 
rekenhoek 

 De kinderen: 
- herkennen en benoemen de getalsymbolen. 
- tellen synchroon. 
- koppelen getalbeelden aan getalsymbolen. 

  

Swingende 
buizen - 
muziekhoek 

 
De kinderen: 
- maken muziek. 
- spelen een ritme. 
- lezen muzieknotatie. 
- noteren muziek. 

  

Ra, ra, waar 
ben ik? - 
taalhoek 

 
De kinderen: 
- luisteren naar elkaar. 
- omschrijven een ruimte uit huis. 
- geven antwoord op een raadsel. 
- breiden de woordenschat uit.  

  

Stevige muren 
- motoriekhoek 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 
- oefenen de oog-/handcoördinatie.  

  

Een huis 
bouwen – 
motoriekhoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- werken tweehandig. 
- oefenen de oog-/handcoördinatie. 
- ontwikkelen de creativiteit.  

  

Een huis van 
ijslollystokjes – 
knutselhoek 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- hanteren materiaal op de juiste manier.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een huis 
stempelen – 
knutselhoek 

 

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

  

Een straat vol 
huizen – 
knutselhoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de fantasie. 
- hebben ruimtelijk inzicht.  
- ontwikkelen de creativiteit. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 

  

Huizen vouwen 
- knutselhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- vouwen. 
- hebben ruimtelijk inzicht.  
- ontwikkelen de creativiteit. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 

  

 


