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Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in 

dit project, waarbij in iedere les woordenschat centraal staat. 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 

Het boek 

 De kinderen: 
- kunnen een voorspelling doen over het verhaal. 
- begrijpen een voorgelezen verhaal. 
- kunnen met behulp van afbeeldingen het verhaal in de 
juiste volgorde rangschikken. 

 

  

De ruimte 

 

De kinderen: 
- breiden gericht hun basiswoordenschat uit. 
- sorteren voorwerpen op basis van zelfbedachte  
   kenmerken. 
- oefenen beschrijven en verwoorden.  

  

De astronaut  

 

De kinderen: 
- breiden gericht hun basiswoordenschat uit. 
- werken samen in tweetallen. 
- gebruiken de geleerde woorden productief  

  

Ruimtedans  

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

  

Zoek de 
astronaut 
met.. 

 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 

Klaar voor 
vertrek 

 

De kinderen: 
- begrijpen een korte voorgelezen tekst.  
- nemen deel aan een gesprek over een voorgelezen tekst. 
- kunnen zich inleven in het verhaal door naspelen. 

  

Ruimte-
voertuigen 

  
De kinderen: 
- breiden gericht hun basiswoordenschat uit. 
- oefenen verschillende grove motorische bewegingen. 
- zijn erop gericht de woorden productief te gebruiken. 

 

  

Eten in de 
ruimte 

  
De kinderen: 
- breiden gericht hun basiswoordenschat uit. 
- zijn erop gericht geleerde woorden productief te gebruiken. 
- maken een keuze op basis van hun mening. 

 

  

De mini-
woordraket 

 
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. 

  

Het verboden 
woord 

 
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. 

  

Moonwalk 

 

De kinderen: 
- begrijpen een voorgelezen verhaal. 
- kunnen belangrijke informatie uit het verhaal navertellen. 

  

Experimenten  
  

De kinderen: 
- breiden gericht hun woordenschat uit. 
- breiden hun kennis uit door observatie en onderzoek. 
- nemen actief deel aan een gesprek.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De terugreis 
 

De kinderen: 
- breiden gericht hun woordenschat uit. 
- voegen klanken samen tot woorden. 
- leren dat woorden uit letters bestaan. 

  

Wandel wissel 
uit 

 
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. 

  

Welke is het 

 
 

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. 

  

 


