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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 

Ergens in de 
sneeuw 

 

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

  

Altijd druk 

 
De kinderen: 
- luisteren naar muziek. 
- maken muziek. 
- horen verschil tussen rustige en drukke muziek. 
- bewegen op muziek. 

  

Winter 

 
De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- herkennen het jaarritme met seizoenen en het feest 
Kerstmis. 
- categoriseren op seizoen. 

  

Steeds groter 

 

De kinderen: 
- vergelijken en ordenen op grootte, hoogte, lengte en dikte. 
- herkennen en gebruiken ordeningsbegrippen rond grootte, 
hoogte, lengte en dikte. 

  

Tussen de 
vlokken 

 
De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord. 
- herkennen enkele letters. 
- manipuleren met klanken. 
- nemen tactiel waar. 

 
 

 

Verder en 
verder 

 De kinderen: 
- leren balanceren op een bewegend ondervlak. 
- werken samen. 
- leren verspringen met verhoogde aanloop, meten afstand, 
klauteren, werpen in een horizontaal gesteld doel. 
- luisteren. 
 
 
 
 
horizontaal gesteld doel, luisteren. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een witte 
wereld 

 

De kinderen:  
- herkennen en benoemen de kleuren. 
- trainen het auditief geheugen. 
- onthouden een reeks in de juiste volgorde. 

  

Wacht. Luister! 

 

De kinderen: 
- luisteren naar geluid. 
- oefenen het richtinghoren. 
- gebruiken hun fantasie. 

  

Een kleine 
boom 

 
De kinderen:  
- oriënteren zich op het platte vlak. 
- herkennen en gebruiken de begrippen lang en kort. 
- tellen synchroon. 
- vergelijken afstand en lengte. 

  

Iets bijzonders 

 
De kinderen: 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- gebruiken hun fantasie. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 

  

Wonderdingen 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon tot en met tien. 
- herkennen en gebruiken de rangtelwoorden tot en met 
tiende. 
- herkennen en gebruiken de begrippen vooraan en achteraan. 

  

Versieren 
 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken plaatsbepalende begrippen. 
- onthouden auditieve informatie. 
- hebben lichaamsbesef. 

  

Een beetje 
verdriet 

 De kinderen:  
- herkennen en benoemen de emoties bang, blij, verdrietig en 
boos. 
- beelden emoties uit. 
- gebruiken hun fantasie. 
- spelen pantomime. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Feest! 

 
De kinderen: 
- stellen vragen aan elkaar. 
- beantwoorden vragen. 
- voeren een gesprek. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Noorderlicht 

 
De kinderen:  
- sluiten het thema af. 
- vertellen een verhaal na. 
- vertellen een verhaal in chronologische volgorde. 
- vormen zinnen. 

  

 


