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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 

De 
brandoefening 

 
De kinderen: 

- kunnen een voorspelling doen over het verhaal. 

- begrijpen een voorgelezen verhaal. 
- hebben een positieve luisterhouding.  

  

De rijmslang 

 

De kinderen: 
- ontdekken dat woorden dezelfde eindklanken kunnen 
hebben. 
- herkennen dezelfde eindklanken in woorden. 
- verzinnen rijmwoorden. 

  

Letters blussen  

 

De kinderen: 
- maken kennis met verschillende letters. 
- maken onderscheid tussen de verschillende letters. 
- herkennen dezelfde letters. 

  

De B van 
brandweer-
olifant  

 

De kinderen: 
- maken kennis met de letter /b/. 
- herkennen en benoemen de letter /b/. 
- herkennen de letter /b/ in verschillende contexten.  

  

Brandweer-
woorden 

 

De kinderen: 
- breiden gericht hun basiswoordenschat uit. 
- leiden nieuwe woordbetekenissen af uit verhalen. 
- zijn erop gericht nieuwe woorden productief te gebruiken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Spuit Elf vertelt 
een verhaal 

 

De kinderen: 
- luisteren gericht naar een verhaal.  
- begrijpen een voorgelezen verhaal. 
- oefenen het beschrijven en verwoorden. 

  

Springen naar 
de brand 

 

De kinderen: 
- ontdekken dat woorden uit klankgroepen bestaan. 
- verdelen een woord in klankgroepen. 
- vertellen uit hoeveel klankgroepen een woord bestaat. 

  

Woorden en 
zinnen 

 
De kinderen: 
- leren dat zinnen uit woorden bestaan. 
- leren dat je een zin langer kunt maken door meer woorden 
te gebruiken. 
- oefenen met het langer maken van zinnen . 

  

Helmen met 
cijfers 

 

De kinderen: 
- kunnen voorwerpen tot en met 12 synchroon tellen. 
- herkennen getalsymbolen tot en met 12. 
- kunnen hoeveelheden tot en met 12 representeren met 
getalsymbolen en andersom. 

  

Patronen 
maken 

 
De kinderen: 
- herkennen regelmaat in een patroon. 
- kunnen zelf een patroon samenstellen. 
- kunnen een patroon voortzetten. 

  

Te laat en op 
tijd 

 
De kinderen: 
- herkennen een dagritme. 
- herkennen tijdsbegrippen in betekenisvolle contexten; op 
tijd, te laat, laat, later, dag, middag, avond, nacht. 
- kunnen gebeurtenissen in de goede volgorde beschrijven 
en rangschikken. 

  

Huizen in 
brand 

 De kinderen: 
- herkennen begrippen die betrek hebben op lengte, 
oppervlakte en omtrek. 
- kunnen een beschrijving geven aan de hand van kenmerken 
en maken hierbij gebruik van kleuren en cijfers.  
- verkennen het tellen met sprongen van 2. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Waar is de 
brand 

 

De kinderen: 
- kunnen een eenvoudig bouwwerk nabouwen. 
- oefenen met plaatsbepaling in een bouwwerk. 
- gebruiken rangtelwoorden. 

  

Volgorde 
puzzel 

 

De kinderen: 
- oefenen de telrij tot en met 10. 
- kennen de cijfersymbolen tot en met 10. 
- werken samen om tot resultaat te komen. 

  

Meer, minder, 
evenveel 

 
 De kinderen: 

- kunnen hoeveelheden ordenen.  
- herkennen en gebruiken de begrippen meer, minder en 
evenveel.  
- herkennen cijferbeelden tot en met 12. 

  

Voorbereidend 
schrijven 

 

De kinderen: 
- oefenen verschillende grof-motorische bewegingen. 
- maken symmetrische bewegingen vanuit de schouder. 
- oefenen de pengreep. 

  

Gym  

 

De kinderen: 
- nemen deel aan verschillende bewegingsactiviteiten.  
- hebben aandacht voor de uitvoering van een beweging. 
- werken samen in een kleine groep. 

  

Natuur  

 

De kinderen: 
- weten wat ze moeten doen als er een brand ontstaat.  
- maken kennis met verschillende manieren van blussen. 

  

Welke kant op  

 
De kinderen: 
- oefenen met richting; vooruit, achteruit, naar links en naar 
rechts. 
- maken kennis met de beginselen van programmeren. 
- kunnen een route lopen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Sociaal 
emotioneel 

 

De kinderen: 
- verkennen het gevoel spannend en eng. 
- leren het verschil tussen het gevoel spannend en eng. 
- kunnen benoemen wat ze zelf spannend en eng vinden. 

  

Knutselen 

 

De kinderen: 
- gebruiken verschillende fijne motorische vaardigheden.  
- experimenteren met verschillende materialen. 
- hanteren een schaar op juiste wijze. 

  

Muziek 

 

De kinderen: 
- oefenen met hard en zacht. 
- gebruiken verschillende muziekinstrumenten. 
- leren een lied. 

  

Slotactiviteit  

 

De kinderen: 
- reflecteren op het thema. 
- bereiden gezamenlijk een activiteit voor. 
- oefenen sociale vaardigheden aan tafel. 

  

 


