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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 

Ik ben 
Miljonairtje 

 De kinderen: 

- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 

- breiden hun woordenschat uit. 

- maken kennis met de hoofdpersonen uit het boek. 

- geven gericht antwoord op vragen. 

  

Woorden 
winkelen 

 
De kinderen: 

- breiden hun woordenschat uit. 

- kunnen analyseren uit hoeveel klankgroepen een woord 

bestaat. 

  

Een rijmende 
rugzak 

 
De kinderen: 

- weten wat rijmen betekent. 

- herkennen rijmwoorden in een gedicht. 

- kunnen het principe van rijmen toepassen. 

  

Bij de bakker 

 

De kinderen: 

- breiden hun woordenschat uit. 

- verdelen woorden in klankgroepen. 

  

Een plons en 
een krijs 
 

 

De kinderen: 

- onthouden een auditieve reeks. 

- luisteren kritisch. 

 
 

 

Het 
klankenkasteel 

 

De kinderen: 

- ervaren dat klanken met letters corresponderen. 

- consolideren eerder aangeboden klanken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een taart voor 
meneer Aart 

 

De kinderen: 

- trainen hun geheugen. 

- leren rijmen. 

  

Een prachtig 
uitzicht 

 De kinderen: 

- breiden hun woordenschat uit.  

- hebben plezier in schrijven. 

- ontdekken de functie van schrijven. 

- oefenen met een dynamische driepuntsgreep. 

  

Het huis van 
Miljonairtje 

 De kinderen: 

- praten samen over huizen en bouwen.  

- bouwen samen een huis. 

- experimenteren en bouwen met verschillend 

constructiemateriaal. 

  

De 
tassenkraam 

 De kinderen: 

- herkennen en benoemen de tegenstellingen kleiner, groter, 

kleinst, grootst, even groot. 

- meten met alternatieve instrumenten.  

- vergelijken en ordenen op grootte. 

  

Vijf euro 
alstublieft 

 De kinderen: 

- herkennen en benoemen de tegenstellingen goedkoop, duur, 

goedkoopst, duurst. 

- kunnen eenvoudige geldbedragen samenstellen.  

- tellen resultatief.  

  

Een volgeladen 
bakfiets 

 
De kinderen: 

- herkennen en benoemen de tegenstellingen leeg/vol en 

leegst/volst. 

- doen ervaring op met het meten van inhoud. 

- tellen resultatief. 

  

Een andere kijk 
 

De kinderen: 

- ervaren dat je vanuit verschillende perspectieven kunt kijken. 

- kunnen herkennen vanuit welk aanzicht een foto is 

genomen.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Iedereen 
klaar? Fietsen 
maar! 
 

 De kinderen: 

- breiden hun woordenschat uit.  

- herkennen en gebruiken de begrippen leeg/vol, leegst/volst. 

- leren classificeren op basis van producteigenschappen. 

- werken samen in een team. 

  

Op de boot en 
in het water 

 

De kinderen: 

- kunnen de plaats van een voorwerp omschrijven.  

- herkennen en gebruiken meetkundige begrippen.  

  

Een kleurrijk 
thuis 

 De kinderen: 

- kennen zes verschillende kleuren. 

- oefenen met een dynamische driepuntsgreep. 

  

Een speciale 
ontmoeting 

 De kinderen: 
- hebben kennis van hun eigen gevoelens en wensen. 
- ervaren verschillen tussen zichzelf en een ander. 

  

Filosoferen 
met 
Miljonairtje 

 De kinderen: 

- doen ervaring op met eenvoudige filosofische gesprekken.  

- houden zich aan de gespreksregels. 

  

De 
waterglijbaan- 
ontwerpen 

 De kinderen: 

- staan open voor elkaars ideeën en werken samen aan een 

ontwerp. 

- maken een eenvoudige bouwtekening. 

  

De 
waterglijbaan- 
bouwen 

 

De kinderen: 

- maken een object naar eigen ontwerp. 

- verkennen eenvoudige constructieprincipes voor een stabiel 
en stevig product. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Niks meer 
nodig 

 De kinderen: 
- luisteren actief naar de tekst van een lied.  

- leren een lied dat aansluit bij de belevingswereld.  

- geven een eigen betekenis aan muziek door te tekenen. 

  

Money, 
money, money 

 De kinderen: 

- maken kennis met de Engelse taal. 

- breiden hun Engelse woordenschat uit. 

- oefenen met tellen in het Engels. 

  

De code is 
kwijt 

 
De kinderen: 

- kunnen een taak uitvoeren door stap voor stap een reeks 

handelingen uit te voeren. 

- kunnen gegevens weergeven in een eenvoudige visuele 

representatie. 

  

Uitdelen maar!  

 De kinderen: 

- kunnen een zachte bal rollend overspelen. 

- kunnen met een pittenzak al schuivend een doel raken. 

- kunnen een zachte bal werpen. 

  

Fancy fair 

 De kinderen: 

- kunnen begrippen rond geld hanteren zoals duur/goedkoop, 

euro, munten, biljetten. 

- verkennen de rol van geld bij kopen, verkopen en betalen. 

- kunnen eenvoudige geldbedragen samenstellen in hele euro's. 

  

 


