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Activiteit 4
  Beeld  Ik maak een juweel voor mama 

of papa
1 De kleuters kunnen de BC-lijn, het dag- en weekoverzicht volgen en interpreteren. 

(67) (WO 5.3)

2 De kleuters kunnen hun eigen ervaringen verwoorden. (62/71) (N 2.2)

3 De kleuters kunnen beschrijven wat ze zien op een foto. (74) (N 3.1)

4 De kleuters kunnen tijdens een gesprek luisteren naar anderen, hun beurt afwach-
ten, het woord vragen en genieten van het spreken met elkaar. (72) (N 1.6)

5 De kleuters kunnen experimenteren met materialen, al manipulerend ervaringen 
opdoen en de uitdrukkingsmogelijkheden van materialen ontdekken. (37/41) (WO 1.7)

6 De kleuters kunnen gericht materialen kiezen. (37) (WO 2.4)

7 De kleuters kunnen verwoorden wat hen aanspreekt in de eigen expressie en die 
van anderen. (38) (MV 6.5)

8 De kleuters kunnen zonder hulp een keuze maken binnen een ruim aanbod. (79) 

(WO 3.3)

9 De kleuters kunnen handelingen bedenken en verwoorden om een bepaald resul-
taat te bekomen. (80) (WO 5.6)

10 De kleuters kunnen na afloop verwoorden wat ze leuk, niet leuk, moeilijk of ge-
makkelijk vonden. (84) (WO 5.5)

11 De kleuters kunnen complexere afbeeldingen herkennen (onduidelijk, wazig, 
stilistisch …). (54) (MV 1.1)

*  Bijlage 1 en 2 pagina 45 en 47
*  Afzonderlijke bakjes met: (koper)draad, blokjes, plastic, allerlei kralen, knopen,  

rietjes, schelpen, stenen, rijgveters, parels, rietstempels ...
*  Scharen, sterke lijm en een els
*  Juwelenkistje met daarin allerlei juwelen

Maak vooraf gaatjes in schelpen, stenen, houten blokjes ...
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Nodig de kleuters uit naar de kring. Laat op de BC-lijn de geplande activiteit aandui-
den en het dagoverzicht aanvullen. Plaats op een demotafel, in het midden van de 
kring, een juwelenkist. Vraag de kleuters of ze weten wat er in zo’n kistje steekt. Laat 
hen spontaan reageren, nadien mag een kleuter alle juwelen uitstallen op de kijktafel. 
De kleuters beschrijven wat ze zien. Ze vergelijken met hun thuissituatie en verwoor-
den hun ervaringen met juwelen.
Toon bijlage 2. Opnieuw mogen de kleuters spontaan reageren en elkaar aanvullen.  
Ze houden daarbij rekening met enkele afspraken zoals:
-  naar elkaar luisteren;
-  iemand laten uitspreken;
-  het woord vragen;
-  niet roepen;
 ...
Gebruik hierbij eventueel de reeds bestaande picto's. Vertel de kleuters dat ze vandaag 
een juweel mogen maken voor mama of papa.

2.1 De organisatie

Al het nodige materiaal ligt netjes, soort bij soort, in afzonderlijke bakjes klaar op de 
werktafels.
Laat vier kleuters plaatsnemen aan de werktafels. De andere kleuters gaan aan het 
werk in de verschillende werk- of speelhoeken. Zij weten dat ze later aan de beurt  
komen.

2.2 Aanbieden van de materialen

Bekijk en bespreek samen de verschillende materialen. Laat de kleuters even experi-
menteren en verwoorden wat ze daarmee kunnen of willen knutselen. Geef hun vol-
doende tijd om ideeën te geven. Doe de moeite om die te tekenen.
Toon nu bijlage 1 en 2. Laat de kleuters beschrijven wat ze zien, hoe en waarmee het 
is gemaakt en waarvoor het dient. Laat de kleuters een keuze maken en vertellen wat 
ze zelf willen knutselen. Ze nemen daarvoor het nodige materiaal en leggen het klaar 
op hun werktafel. Vraag nog even hoe ze te werk zullen gaan. Bespreek samen de ver-
schillende stappen.

2.3 Een juweel knutselen

De kleuters gaan aan de slag. Jij blijft in de buurt en houdt de werkzaamheden nauw-
keurig in het oog. Eventueel steek je een handje toe. Laat de kleuters zo veel mogelijk 
zelfstandig aan het werk. Stimuleer hen om zo creatief mogelijk te werken en zelfstan-
dig problemen op te lossen. Als hun juweel klaar is, leggen ze de materialen terug in 
de passende bakjes en maken de werktafels schoon. Dan pas komt de volgende groep 
aan de beurt. Tussendoor mogen ze op de leid(st)er beroep doen om hun juweel even 
te passen.

1
Introductie

Juwelenkist met allerlei 
juwelen
Bijlage 2 pagina 47

2
Kern

Zie materiaal

Bijlage 1 en 2 pagina 45 
en 47
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2.4 Als afsluiter

Verzamel de kleuters in de kring. De afgewerkte juwelen liggen netjes uitgestald op 
een kijktafel of in een expohoek. 
Laat enkele kleuters hun creatie voorstellen aan de hele klasgroep. Ze vertellen hoe ze 
te werk gingen, wat ze moeilijk vonden en hoe ze een probleem oplosten. De andere 
kleuters mogen vragen stellen en hun waardering verwoorden. Laat het pictogram van 
deze activiteit overbrengen van de dag- naar de weeklijn en bespreek dit aan de hand 
van 3.3.

3.1 De kleuter blikt terug

Proces 
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
-  Hebben jullie voldoende tijd gekregen    -  Heb ik mijn juweel kunnen afwerken?  
 om je juweel af te werken?  
  
Product
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
- Zijn jullie tevreden over het resultaat?   -  Vind ik mijn juweel mooi?  

3.2 Ik blik terug

Proces 
- Heb ik tijdens deze activiteit voldoende tijd gegeven aan de inbreng van de kleu-

ters? (Zie 2.2)

Product 
-  Beheersten de kleuters voldoende de verschillende technieken om tot een goed 

eindresultaat te komen?

3.3 Ik kijk naar de kleuters

Ik kijk in het bijzonder naar …

Doel 11.   De kleuters kunnen complexere afbeeldingen herkennen (onduidelijk, 
wazig, stilistisch ...).
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Dit doel vind je in de observatielijst bij ...

Taalontwikkeling 

54  nauwkeurig waarnemen P 1K 2K 3K

•  afbeeldingen van vertrouwde personen herkennen 1K X

schematische afbeeldingen herkennen van iets uit de 
werkelijkheid

2K / X

complexe afbeeldingen herkennen (onduidelijk,  
wazig, stilistisch ...)

3K / X

Ik observeer
-  Sommige kleuters 

kunnen zich bij de 
tekeningen die je 
maakt in 2.2 weinig 
of niets voorstellen.

Ik remedieer
-  Ik laat deze kleuters de tekeningen en materialen naast 

elkaar leggen en vergelijken.
-  Ik maak voor hen één ‘model’ af zodat ze van de twee-

dimensionale tekening een driedimensionale voorstel-
ling kunnen maken.

-  Ik geef hun voldoende tijd om met de nieuwe materia-
len te experimenteren. 

-  Op langere termijn heb ik meer aandacht voor het aan-
bieden van ‘alternatieve’ vormen en materialen.

Andere mogelijke technieken om deze activiteit mee op te bouwen:
Boetseren met:
-   Fimoklei: in verschillende kleuren verkrijgbaar in de hobbywinkel. Moet in de oven 

worden gebakken.
-   Natuurlijke boetseerklei
-   Brooddeeg: 3 kopjes gewone witte bloem, 1 kop zout, 1 of anderhalve kop water, 

een scheutje glycerine.
  Eerst het zout en de gezeefde bloem mengen. Voorzichtig water toevoegen (vooraf 

de glycerine erin vermengen). Goed kneden: tiental minuten.
  Steek de geboetseerde kralen op een satéstok en maak het gat iets groter.
  Bak de kralen op de satéstok op aluminiumfolie (blinkende kant naar beneden) in de 

oven op 175 à 200 °C. De kralen zijn uitgebakken als je een hol geluid hoort, wan-
neer je erop tikt. Als de kralen afgekoeld zijn, kun je ze schilderen en/of vernissen.

-   Houtpasta: verkrijgbaar in de hobbywinkel. Volg de instructies op voor het maken 
van de houtpasta. Nadien schilderen en vernissen.

-  Natuurmaterialen: schelpen, notenschelpen, platte steentjes 
Maak vooraf voorzichtig gaatjes in de materialen met een fijne boormachine.

-  Rietjes: gebruik zowel dikke als dunne rietjes in felle kleuren. Laat de kleuters de 
rietjes in stukken knippen op de lengte die ze zelf verkiezen. Je steekt tussen de 
rietjes best kralen, zodat ze niet over elkaar schuiven. Laat kleuters creatief zijn in 
de vorm van hun halsketting, het hoeft niet een enkel snoer te zijn ...

-  Rubber: laat de kleuters de gekleurde rubber in kleine stukjes knippen (geometri-
sche of grillige vormen) van ongeveer 3 cm2. Naai ze met een stopnaald op een 
katoenen draad.

4
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-  Pasta’s: penne en macaroni zijn gemakkelijk te rijgen. Bak de pasta’s gedurende 15 
minuten op 150 °C in de oven tot ze lichtbruin zijn. De kleuters rijgen volgens een 
patroon dat ze zelf uitkiezen.

-  Papier: laat de kleuters zijde- of crêpepapier verfrommelen en dit met knutsellijm 
kleven op een breed lint (± 4 cm).

-  Plastic: laat de kleuters repen uit gekleurde plastic zakken of gekleurd micapapier 
snijden. Geef hun een dik touw (1 cm doorsnede) en laat hen dat omwinden met 
de repen plastic.

-  Chenilledraad: geef de kleuters een rijgtouw, verschillende kleuren chenilledraad en 
een schaar. Laat de kleuters het rijgtouw omwinden, figuren aan het touw vormen 
met de chenilledraad.

-  Linten: laat de kleuters verschillende soorten stoffen lintjes meebrengen. Leer de 
kleuters dubbele knopen maken met de lintjes rond een rijgtouw. Nadien kunnen 
ze de lintjes eventueel afknippen op een zelfgekozen lengte.

Let wel:
-   Vernis de papieren kralen, zodat de kleuren van het papier nog meer opfleuren en 

de kralen steviger worden.
-   Bied elke dag een werkwijze aan om sieraden te maken.
-   Kralen die moeten drogen, kun je op een satéstok steken die je in een klompje 

plasticine vastzet.
-   Kies rijgtouw of linten die aangepast zijn aan het materiaal dat je wilt rijgen, om-

winden of vastkleven.
-   Verstevig het begin van het rijgtouw met een kleefband of dop. Leg het even in 

gesmolten was en laat daarna opstijven.
-  Alle bovenstaande voorbeelden geven ideeën om andere vormen te geven aan het 

juweel. Blijf echter realistisch: niet het vele is goed maar het goede is veel. Hou 
ook rekening met de smaak van de kleuter en de volwassene die het geschenk ont-
vangt. Als papa of mama het geschenk niet kan of wil dragen, krijgt het zelfver-
trouwen van de kleuter een ferme deuk.

-  Als je hulp van buitenstaanders wilt inschakelen, doe je voor deze activiteit mis-
schien best beroep op de grootouders. Ze moeten wel weten dat ze niets mogen 
verklappen en dat ze vooral de kleuters aan het werk moeten helpen.
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Activiteit 5
     Beeld Ik maak me mooi

1 De kleuters kunnen de BC-lijn, het dag- en weekoverzicht volgen en interpreteren. 
(67) (WO 5.3)

2 De kleuters kunnen hun eigen ervaringen verwoorden. (62/71) (N 2.2)

3 De kleuters kunnen zonder hulp een keuze maken uit een aanbod. (79) (WO 3.3)

4 De kleuters kunnen handelingen bedenken en verwoorden om een bepaald resul-
taat te bekomen. (80) (WO 5.6)

5 De kleuters kunnen de uitdrukkingsmogelijkheden van materialen ontdekken en 
gericht hanteren. (37/41) (MV 1.2)

6 De kleuters kunnen fijnere werkstukken creëren. (41) (LO 1.28)

7 De kleuters kunnen een techniek op de juiste wijze toepassen om tot een gewenst 
resultaat te komen. (41) (MV 1.4)

8 De kleuters kunnen kleinmotorische technieken voldoende gedoseerd en ontspan-
nen uitvoeren. (45) (LO 1.29)

9 De kleuters kunnen genieten van het creatief bezig zijn. (37) (MV 1.5)

10 De kleuters kunnen zelfstandig of met een partner een opdracht uitvoeren. (21/82) 

(LO 3.13)

11 De kleuters kunnen verwonderd zijn over de uitdrukkingskracht van expressies en 
kunnen verwoorden wat hen aanspreekt in de eigen expressie en in die van ande-
ren. (38) (MV 6.4, 6.5)

12 De kleuters kunnen zich iets voornemen en zelf zorgen dat het gebeurt. (27) (WO 3.3)

* Bijlage 1 t.e.m. 4 pagina 53 t.e.m. 59
*  Kopieerblad 1 en 2 pagina 61 en 62
*  Schmink, lippenstift, oogschaduw, oogpotlood, nagellak, nagelvijl, nagelknipper, 

kam, borstel, haardroger, scheerzeep, scheerapparaat, flesje parfum, aftershave, 
ontschminkingsmelk ...

*  Een vijftal witte maskers: voor elke groep één
*  Watten en rol keukenpapier
*  Plakkaatverf in verschillende tinten, penselen, mengschaaltjes

Maak vooraf voldoende kopieën van kopieerblad 1 en 2 op stevig papier.
Maak kopieën in kleur van de bijlagen op stevig papier.
In een speciaalzaak kun je witte maskers en kindvriendelijke schmink kopen. 
Die schmink laat zich van de kledij gemakkelijk verwijderen.
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Verzamel de kleuters in de kring. Vraag de kleuters om goed naar jou te kijken.  
Beeld met gebaren uit hoe mama zich mooi maakt: schminken, lippen kleuren,  
wenkbrauwen en ogen bijwerken, haren kammen, nagels lakken ... De kleuters  
verwoorden wat er werd uitgebeeld of nagebootst. Ze mogen op elkaar reageren en 
elkaar aanvullen. Tijdens dit gesprek houden ze rekening met enkele afspraken zoals:
-  de ander laten uitspreken;
-  het woord vragen;
-  aandachtig luisteren;
 ...
Nadien doe je hetzelfde voor papa: gezicht wassen, tanden poetsen, scheren, haren 
kammen, gel en deodorant aanbrengen ...
Vertel de kleuters dat ze straks zichzelf of een mama of papa mooi mogen maken.
Laat een kleuter deze activiteit aanduiden op de BC-lijn en het dagoverzicht met het 
pictogram van deze activiteit aanvullen.

2.1 De organisatie

Werk met vijf kleuters. De andere kleuters kiezen een opdracht binnen het hoeken-
werk. Zij weten dat ze later aan de beurt komen. Al het nodige materiaal ligt vooraf 
klaar op de werktafels en in de schminkhoek.

2.2 Aanbod van de materialen en van de opdrachten

Bekijk en bespreek samen met de kleuters de verschillende mogelijke opdrachten en de 
bijhorende materialen.
Nadien maken de kleuters een keuze uit het aanbod. Spreek met de kleuters af dat ze 
in hun groep elk een verschillende opdracht kiezen.
Bespreek met de kinderen voor elke opdracht hoe ze daarbij best te werk gaan.  
Luister naar de inbreng van de kleuters en laat hen zo veel mogelijk suggesties geven.

Mogelijke opdrachten:
Een masker schminken: een mama of een papa
Eerst wordt met basisschmink een grondlaag gelegd. Wijs de kleuters erop dat ze de 
volledige oppervlakte moeten inwrijven. Nadien mogen ze op eigen creatieve wijze het 
masker afwerken met de passende middelen: de wenkbrauwen, de ogen, de wangen 
en de lippen.

Een gezicht schminken: een mama of een papa
Bespreek ook hier hoe ze best deze opdracht uitvoeren. Vertel dat er ook papa’s zijn 
die zich schminken. Heel wat toneelacteurs of clowns worden voor elke voorstelling 
geschminkt. Verder wordt er gewerkt net zoals bij een masker.

1
Introductie
      

2
Kern

Zie materialen

Kopieerblad 1 en 2 pagina 
61 en 62
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Een vriendje schminken
Deze opdracht wordt in duo uitgevoerd.
Dit gebeurt in de schminkhoek voor een spiegel. Ook hier wordt dezelfde werkwijze 
toegepast als bij de vorige opdrachten: eerst de grondlaag en nadien verder afwerken.
Natuurlijk worden de rollen omgewisseld: de geschminkte wordt ook schminker.

De andere helft afwerken: mama of papa
Hier werken de kleuters met plakkaatverf. Bespreek met de kleuters dat ze best eerst de 
grote vlakken schilderen en pas nadien details aanbrengen.
Vraag hun om telkens te vergelijken met de voorgeschilderde helft. Herhaal nog eens  
hoe ze kleuren kunnen mengen.

2.3 De opdrachten uitvoeren

De kleuters maakten hun keuze en gaan aan de slag. Observeer en stimuleer hen. 
Herinner indien nodig aan de bespreking en de afspraken van tijdens het aanbod. Wie 
klaar is, maakt zijn werkplaats schoon, reinigt eventueel de materialen en legt die net-
jes op orde.

2.4 Als afsluiter

Laat de kleuters hun creaties tonen en bewonderen. De kinderen die geschminkt zijn, 
houden een show en stappen in een rij achter elkaar zoals echte mannequins. Nadien 
worden hun gezichten schoongemaakt. Het pictogram van deze activiteit wordt van de 
daglijn naar de weeklijn overgebracht.

3.1 De kleuter blikt terug

Proces 
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
-  Vonden jullie het moeilijk om in de   -  Heb ik echt mogen ‘kiezen’ of heb ik   
 groep verschillende opdrachten te   iets anders ‘moeten’ nemen?
 kiezen?
  
Product
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
- Wat vonden jullie het mooist ?    -  Wat vond ik het mooiste resultaat?
 Vertel ook waarom.  Kan ik ook zeggen waarom?

3.2 Ik blik terug

Proces 
- Heb ik de kleuters voldoende vrijheid gegeven zowel bij de keuze van de opdrach-

ten als bij het gebruik van de technieken?

Product 
-  Lagen de resultaten van deze activiteit in de lijn van mijn verwachtingen of heeft 

een gebrek aan beheersing van bepaalde technieken remmend gewerkt?

Bijlage 1 t.e.m. 4 pagina 
53 t.e.m. 59 
Verschillende tinten plak-
kaatverf
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3.3 Ik kijk naar de kleuters

Ik kijk in het bijzonder naar …

Doel 12.  De kleuters kunnen zich iets voornemen en zelf zorgen dat het gebeurt.

Dit doel vind je in de observatielijst bij ...

Morele ontwikkeling

27    ontdekken dat mensen iets vanuit een bedoeling 
kunnen doen

P 1K 2K 3K

• impulsief iets ondernemen 1K X

zich iets voornemen en met ondersteuning van de L 
dat ook doen

 2K / X

zich iets voornemen en er zelf voor zorgen dat het 
ook gebeurt

3K / X

Ik observeer
-  Sommige kleuters 

hebben onder 2.2 en 
2.3 effectief de kans 
gehad om te kiezen 
maar haken toch af 
en werken hun op-
dracht niet af.

Ik remedieer
-  Ik probeer te achterhalen wat hiervan de oorzaak is:
* Het kan zijn dat ze de andere opdrachten leuker vinden.
* Misschien hebben zij een technisch probleem.
*  Er was wel voldoende taakbereidheid maar er is onvol-

doende taakspanning.
-  Ik help de kleuter in te zien dat hij nu deel uitmaakt 

van een groep en zijn ‘zelfgekozen’ taak tot een goed 
einde moet brengen, eventueel met de hulp van een 
vriendje, van de leid(st)er ...

-  Bij de afwerking en de bespreking onder 2.4 heb ik voor 
deze kleuters speciale aandacht en probeer ik hen op 
een positieve manier in de schijnwerper te zetten.

-  Op langere termijn volg ik deze kleuters op. Haken ze 
regelmatig af? Hebben ze de technische kant onder de 
knie? Hoe zit het met hun taakspanning?

-   Voorzie enkele watten en een rol keukenpapier zodat de kleuters regelmatig hun 
handen kunnen reinigen.

-   Je kunt ook zelf schmink maken met Niveacrème en gekleurd poederkrijt.
 Door telkens met een andere kleur te mengen bekom je verschillende tinten.
-  Het mengen van kleuren moeten de kleuters voor deze activiteit al goed onder de 

knie hebben. Anders kunnen ze blijven hangen in de experimenteerfase. Even en-
kele principes herhalen kan hen echter vooruithelpen. 

-  Bekijk vooraf goed je notities rond de voorkeurhand van je kleuters zodat je hun 
onmiddellijk de juiste kopie kunt geven (kopieerblad 3, 4, 5, 6).

-  Als een kleuter echt ongelukkig is met de opdracht die hij eventueel ‘moet’ kiezen, 
kun je misschien best afstappen van het opzet om vijf verschillende opdrachten per 
groep te geven. (Zie 2.2)

-  Lees in verband met de problematiek rond doel 12 ook ‘In de kijker: Schoolrijpheid’.
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Kopieerblad 1

Activiteit 5
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Activiteit 6
     Beeld  Ik knutsel een wenskaart 

voor mama of papa
1 De kleuters kunnen een BC-lijn, het dag- en weekoverzicht volgen en interpreteren. 

(67) (WO 5.3)

2 De kleuters kunnen beschrijven wat ze zien op een wenskaart. (74) (N 3.1)

3 De kleuters kunnen hun eigen ervaringen verwoorden. (62/71) (N 2.2)

4 De kleuters kunnen tijdens een gesprek luisteren naar anderen, hun beurt afwach-
ten, het woord vragen en genieten van het spreken met elkaar. (72) (N 1.6)

5 De kleuters kunnen een keuze maken uit een ruim aanbod. (74) (WO 3.3, MV 6.3)

6 De kleuters kunnen fijnere werkstukken creëren. (41) (LO 1.28)

7 De kleuters kunnen een techniek op de juiste wijze toepassen om tot een gewenst 
resultaat te komen. (41) (MV 1.4)

8 De kleuters kunnen kleinmotorische technieken voldoende gedoseerd en ontspan-
nen uitvoeren. (45) (LO 1.29)

9 De kleuters kunnen genieten van het creatief bezig zijn. (37) (MV 1.5)

10 De kleuters kunnen met bekende technieken herkenbaar en creatief vorm geven 
aan hun ervaringen. (37) (MV 1.5)

11 De kleuters kunnen tijdvergeten intens bezig zijn met een gekregen opdracht. 
(85)

*  Bijlage 1 t.e.m. 3 pagina 73 t.e.m. 77
*  Kopieerblad 1 t.e.m. 5 pagina 68 t.e.m. 72
*  Voldoende wenskaarten, passe-partouts, schuifkaarten en vouwkaarten van stevige 

kwaliteit
*  Potloden, stiften, plakkaatverf, stempels, penselen, mengschaaltjes, schortjes, lijm
*  Wenskaarten

Maak de wenskaarten, de passe-partouts, de schuifkaarten en de vouwkaarten vooraf 
klaar en in een voldoende aantal. (Zie tips)
Verzamel enkele wenskaarten.

Doelen

Materiaal

Voortaak
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In deze activiteit voorzien we een aanbod met een viertal mogelijkheden.  
Je kunt dit aanbod verminderen of uitbreiden naar eigen inzicht en volgens de noden 
van de klasgroep.

Nodig de kleuters uit in de kring. Bekijk samen met de kleuters de wenskaarten in 
bijlage eventueel aangevuld met enkele exemplaren die je zelf verzamelde. Laat de 
kleuters beschrijven wat ze zien en vertellen wat ze mooi of leuk vinden. Vraag of ze 
andere onderwerpen kennen voor wenskaarten. Schets hun suggesties op een bord  
of een flap.
Vertel dat zij straks ook een wenskaart kunnen maken voor hun mama of papa. Een 
kleuter mag deze activiteit aanduiden op de BC-lijn en het pictogram van deze activi-
teit overbrengen op de daglijn.

2.1 De organisatie

Nodig vier tot zes kleuters uit om plaats te nemen aan de knutseltafel. De andere 
kleuters kunnen in de verschillende hoeken aan het werk. Zij komen later ook aan de 
beurt. Op de knutseltafel ligt het nodige materiaal klaar.

2.2 Aanbod van mogelijkheden en technieken

Stel de verschillende mogelijkheden voor om een wenskaart te knutselen.
Vertel daarbij dat ze kunnen kiezen uit tekenen in zwart-wit, werken met kleurpotlo-
den of stiften en schilderen, eventueel in combinatie met stempelen.

Mogelijke opdrachten:

Een gewone wenskaart
Dit is een gewone wenskaart met of zonder omlijnde boord. Die boord kunnen de 
kleuters eventueel stempelen. Spreek daarbij af dat ze zelf een patroon mogen beden-
ken. Herhaal eventueel enkele richtlijnen rond stempelen.

Een kaart in een passe-partout
Toon de kaart en het passe-partout.
Op die kaart kunnen de kleuters tekenen, werken met kleurpotloden of stiften, even-
tueel schilderen. Het passe-partout kunnen ze schilderen in een bepaalde kleur of 
stempelen. Nadien kleven ze het passe-partout op de wenskaart.

Een schuifkaart
Toon en bespreek het systeem van de schuifkaart. Hoe je de schuifkaart vooraf zelf 
maakt, staat beschreven bij de tips. De kleuters mogen de kaarten die in de schuifkaart 
worden geschoven naar eigen keuze invullen en bewerken. Ook de schuifkaart zelf 
mogen ze versieren.

Vooraf

1
Introductie

Bijlage 1 en 2 pagina 73 
en 75

2
Kern

Zie materiaal

Zie materiaal

Kopieerblad 1 pagina 68

Kopieerblad 2 pagina 69

Kopieerblad 3 en 4 pagina 
70 en 71
Zie tips

Activiteit 6
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Een vouwkaart
Bespreek met de kleuters de bedoeling.
De voorzijde van de vouwkaart mogen ze creatief versieren. Op de rechterbinnenzijde te-
kenen, kleuren of schilderen ze wat ze hun papa of mama graag schenken of wensen.

Bespreek nadien samen enkele mogelijke onderwerpen. Wat kunnen we zoal tekenen, 
kleuren of schilderen? Wat heeft mama of papa graag? Waarom hou je van je mama 
of papa?
Waarmee kun je hen verrassen?
Nadien maken de kleuters een keuze uit de verschillende mogelijkheden. Spreek af dat, 
wanneer ze stempelen en schilderen, dezelfde stempel of hetzelfde penseel steeds voor 
dezelfde verf wordt gebruikt. Herhaal kort hoe ze kleuren kunnen mengen en maak 
hierbij eventueel gebruik van een mengkaart.

2.3 Het uitvoeren van de opdracht

De kleuters nemen het nodige materiaal en gaan aan het werk. Volg de werkzaamhe-
den van dichtbij. Stimuleer en observeer. Laat hen samenwerken en toon hoe ze elkaar 
kunnen helpen. Ten slotte leggen de kleuters hun werkjes te drogen, ruimen alles net-
jes op en wassen hun handen. Alles staat nu klaar voor de volgende groep.

2.4 Als afsluiter

Wanneer alle kleuters een wenskaart hebben geknutseld, verzamel je hen in de kring. 
Alle wenskaarten liggen op een demotafel in het midden van de kring. De wenskaarten 
verdwijnen in een passende enveloppe. Vooraan schrijf jij ‘voor mama’ of ‘voor papa’. 
Laat de kleuters dit overtrekken en op de keerzijde van de enveloppe hun symbool 
aanbrengen en/of hun naam schrijven. De kleuter die zijn commentaar over deze acti-
viteit kwijt wil, mag het pictogram overbrengen van de dag- naar de weeklijn.

3.1 De kleuter blikt terug

Proces 
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
-  Vonden jullie het moeilijk om zo’n   -  Had ik problemen met het maken   
 wenskaart te maken?  van mijn wenskaart?
  
Product
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
- Zijn jullie tevreden over het resultaat?   -  Ben ik tevreden over mijn wenskaart?  

Kopieerblad 5 pagina 72

Bijlage 3 pagina 77 

Enveloppen

3
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3.2 Ik blik terug

Proces 
- Verliep deze activiteit volgens mijn planning of zaten er fouten in het aanbod van 

het aantal en de soorten technieken?

Product 
-  Zijn mijn kleuters enthousiast en ben ik zelf tevreden over het bereikte resultaat?

3.3 Ik kijk naar de kleuters

Ik kijk in het bijzonder naar …

Doel 11.  De kleuters kunnen tijdvergeten bezig zijn met een gekregen opdracht. 

Dit doel vind je in de observatielijst bij ...

Ontwikkeling van de zelfsturing

85   aandachtig en geconcentreerd bezig zijn P 1K 2K 3K

•  snel afgeleid worden door omgevingsfactoren X

zo intens bezig zijn met een zelfgekozen activiteit 
dat je de tijd vergeet

/ X

ook tijdvergeten bezig zijn met een gekregen op-
dracht

3K X

Ik observeer
-  Sommige kleuters la-

ten zich voortdurend 
afleiden en laten zich 
niet echt ‘meeslepen’ 
door de gekregen 
opdracht. 

Ik remedieer
-  Dit doel sluit het deel van de ontwikkeling van de zelf-

sturing af. De opdracht is hier gedeeltelijk zelfgekozen 
maar vertrekt vanuit een gekregen opdracht. Vandaar 
deze keuze.

* Ik zet hen afzonderlijk aan een werktafel. Ik leg daarbij 
de nadruk op het feit dat ik dit doe om hen te helpen 
en dat dit geen straf is.

* Ik ga geregeld kijken hoever ze staan, geef hun een 
steuntje en letterlijk en figuurlijk schouderklopjes.

* Ik vraag aan de andere kleuters om die kleuters niet af 
te leiden.

*  Op langere termijn hou ik deze kleuters goed in het oog 
wat hun spanningsboog betreft en ik probeer die te ver-
groten.  

Activiteit 666 BC 13   Ik hou van mijn mama en papa    
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4
Tips - Bereid deze activiteit materieel goed voor:

 Maak de kopieën op stevig papier of licht karton. Het mag ook grijs zijn.
*  Kopieerblad 1 
 Kopieën nemen en verknippen.
*  Kopieerblad 2
  Kopieën nemen. Bij de tweede kaart het middenvlak uitsnijden. Dit wordt dan het 

passe-partout dat nadien op de eerste kaart wordt gekleefd.
*  Kopieerblad 3
 Neem twee kopieën.
 Bij één kopie snijd je de middenvlakken uit.
  Kleef de twee kopieën op elkaar, maar zorg ervoor dat de bovenzijde openblijft en 

dat er aan de rand van het inschuifkader voldoende ruimte overblijft om de schuif-
kaarten er gemakkelijk in te kunnen schuiven.

*  Kopieerblad 4
 Kopieën nemen en de schuifkaarten uitknippen.
*  Kopieerblad 5
 Kopieën nemen. De vouwkaart uitknippen en nadien het hartje wegsnijden.
-   Bied bij een dergelijke activiteit geen nieuwe technieken aan. De kleuters moeten 

weten waarvoor ze kiezen en mogen met de techniek geen problemen meer heb-
ben.

-   Je kunt deze activiteit herhalen. Bij de tweede beurt maakt de kleuter een wens-
kaart voor de andere ouder en kiest eventueel een andere techniek.

Activiteit 6

  
e x p r e s s i e
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Activiteit 8
     Taal Ik weet het: in ons huis zit een ...

1 De kleuters kunnen de BC-lijn, het dag- en weekoverzicht volgen en interpreteren. 
(67) (WO 5.3)

2 De kleuters kunnen een woord zeggen of een zin vormen dat of die bij een plaatje 
past. (74) (N 3.1)

3 De kleuters kunnen een plaatje kiezen dat bij een zin past. (74) (N 3.1)

4 De kleuters kunnen een niet passend plaatje in een reeks plaatjes aanduiden. (74) 

(N 3.1)

5 De kleuters kunnen elementen die bij een totaalplaat passen aanduiden in een 
reeks plaatjes. (74) (N 3.1)

6 De kleuters kunnen elementen opsommen die op een totaalplaat te zien waren. (74) 

(N 3.1)

7 De kleuters kunnen dezelfde woorden in dezelfde kleur kleuren. (74/76) (N 5.5)

8 De kleuters kunnen met letters woorden nabouwen. (76) (N 5.5)

9 De kleuters kunnen een afgesproken woord in een zin herkennen wanneer die zin 
wordt gezegd. (73) (N 5.5)

10 De kleuters kunnen het aantal woorden van die zin klappen. (73) (N 5.5)

11 De kleuters kunnen het aantal lettergrepen van een woord klappen. (73)  (N 5.5)

12 De kleuters kunnen zinnen bouwen met opgegeven woorden. (73) (N 5.5)

13 De kleuters kunnen woorden met hetzelfde eindrijm zoeken. (73) (N 5.5)

14 De kleuters kunnen zinnen aanvullen of vervolledigen. (73) (N 5.5)

15 De kleuters kunnen woorden vormen met gegeven lettergrepen of woorddelen. (73) 

(N 5.5)

16 De kleuters kunnen na afloop verwoorden wat ze prettig of minder prettig vonden. 
(84) (WO 5.5)

*  Bijlage 1 t.e.m. 5 pagina 93 t.e.m. 101
*  Kopieerblad 1 t.e.m. 8 pagina 103 t.e.m. 110
* Praatplaat 94 t.e.m. 98 
*  Voorwerpen: ring, nagelvijl, kam, pop ...

Zorg voor voldoende kopieën. Knip de plaatjes van kopieerblad 1, 5, 6, 7 en 8 op 
voorhand uit.

  
d e n k o n t w i k k e l i n g
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In deze activiteit stellen we een hele reeks taalspelletjes voor. Daaruit kun je een keuze 
maken die het best bij jouw kleuters past. Het is ook mogelijk om die spelletjes te 
spreiden over verschillende momenten tijdens de uitwerking van het BC.

Verzamel de kleuters in de kring.
Val met de deur in huis en vertel hun dat ze allerlei spelletjes mogen spelen met voor-
werpen en plaatjes. Laat een kleuter de activiteit aanduiden op de BC-lijn en het pic-
togram overbrengen naar de daglijn.

2.1 De organisatie

Nodig vier tot zes kleuters uit om samen met jou de taalspelletjes te spelen. De andere 
kleuters verdwijnen in de verschillende hoeken en werken of spelen zelfstandig. Zij ko-
men later aan de beurt.

2.2 Taalspelletjes

   2.2.1 Algemeen
Meestal zal het nodig zijn om een paar voorbeelden te behandelen of een demonstra-
tie te geven. Benoem samen met de kleuters de voorwerpen en verduidelijk telkens de  
opdracht. Laat zo veel mogelijk kleuters aan het woord.

   2.2.2 Taalspelletjes met nadruk op het visuele
-   Duid een plaatje aan. Geef de kleuters even de tijd en vraag daarna aan een kleuter 

om iets over het plaatje te vertellen.
-   Laat een kleuter een plaatje kiezen en er een passend woord of een passende zin 

bij zeggen.
-   Zeg zelf een zin en nodig een kleuter uit om daarbij een passend plaatje te tonen.
-   Een kleuter vertelt iets over een plaatje en een andere kleuter duidt het passende 

plaatje aan.
-   De kleuters kunnen het niet-passende plaatje in een reeks aanduiden. Ze verklaren 

het waarom van hun keuze. We voorzagen drie reeksen.
-   Toon de totaalplaat. De kleuters krijgen elk de losse plaatjes die werden geknipt uit 

het kopieerblad. Ze zoeken bij de plaatjes de elementen die op de totaalplaat voor-
komen en leggen die opzij.

-   Toon een totaalplaat. Laat de kleuters deze rustig bekijken. Draai de plaat om. 
Duid een kleuter aan. 
Die moet zo veel mogelijk elementen opnoemen die op de plaat te zien zijn.

 Draai de plaat opnieuw om en controleer. 
 Je kunt deze opdracht ook beperkend formuleren.
 Bv. -    Noem alles op wat je op de prent ziet en dat mama gebruikt om zich te 

wassen.
  -   Som alles op wat mama niet gebruikt om zich mooi te maken.
     …
-  De kleuters kleuren dezelfde woorden in dezelfde kleur.

  
d e n k o n t w i k k e l i n g

Vooraf

1
Introductie

2
Kern

Voorwerpen (zie materiaal)

Bijlage 1 pagina 93
Praatplaat 94

Bijlage 2 pagina 95
Praatplaat 95
Bijlage 3 pagina 97
Praatplaat 96
Kopieerblad 1 pagina 103

Bijlage 4 en 5 pagina 99 
en 101
Praatplaat 97 en 98

Kopieerblad 2 pagina 104
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d e n k o n t w i k k e l i n g

-  De kleuters tekenen bij wat ontbreekt.
-   De kleuters bouwen met de letters de woorden na. De letters van kopieerblad 5 

worden vooraf uitgeknipt. Je kunt de letters per woord aanbieden of allemaal ge-
lijktijdig.

   2.2.3 Taalspelletjes met nadruk op het auditieve
-   Leg een reeks van vier voorwerpen op een rij: een ring, een kam, een nagelvijl en 

een pop. Zeg een reeks woorden. Wanneer de naam van een voorwerp wordt ge-
noemd, bv. kam, steken de kleuters hun hand op.

-   Gebruik de plaatjes van kopieerblad 1. Neem vier plaatjes en leg deze op een rij 
voor de kleuters. Laat de plaatjes benoemen. Spreek met de kleuters af dat wan-
neer ze in een woordenreeks een woord horen dat bij een van de plaatjes past, ze 
hun hand omhoogsteken.

-   Leg een reeks van zes plaatjes omgekeerd op een rij. Zeg een woord. Een kleuter 
mag de plaatjes omdraaien en het plaatje dat bij het woord past, omhoogsteken.

-   Herneem dezelfde oefening met twee en drie woorden.
-   Zeg een zin met enkel eenlettergrepige woorden. Duid een kleuter aan. Hij herhaalt 

de zin en klapt tegelijkertijd het aantal woorden.
 Bv. Ik zie een kam.
  De ring is mooi.
  Er ligt een hoed op de kast.
  Mijn glas valt om.
  De kinderen kunnen ook blokjes leggen of streepjes trekken voor elk woord. Wan-

neer ze nadien het aantal blokjes of streepjes tellen, kunnen ze zeggen of het een 
lange of korte zin is. Eventueel kunnen ze de lengte van twee zinnen vergelijken.

-   Laat het aantal lettergrepen in woorden bepalen door te klappen of blokjes te leg-
gen of streepjes te trekken.

 Bv.  hals-snoer, haar-dro-ger, strijk-ij-zer, scheer-ap-pa-raat, na-gel-vijl, na-gel-
knip-per, par-fum ...

  Jij zegt het woord.  
De kleuters herhalen het woord en voeren de afgesproken opdracht uit.

-  Zinnen bouwen met woorden.
 Gebruik de plaatjes van het kopieerblad.
 Toon een, twee of drie plaatjes.
 Geef de kleuters even de tijd om een zin te bedenken.
 Laat nadien zo veel mogelijk kleuters aan het woord.
-  Woorden zoeken met hetzelfde eindrijm door:
*  plaatjes bij elkaar te leggen;
*  uit het hoofd een rijmwoord te zeggen dat bij een plaatje past;
*  zelf twee woorden te bedenken met hetzelfde eindrijm.
-  Zinnen vervolledigen.
 Jij zegt een onvolledige zin. De kleuters maken de zin af.
 Bv. Mama ziet poes ... ;
  De poes speelt ... ;
  Het haar van mama ... ;
  De baard van papa ... ;
  Met een nagelvijl ... ;
  Waarom is de ... ;
  Wat kan ik doen met ... .
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-  Woorden vormen met gegeven lettergrepen of woorddelen.
 Jij zegt de lettergrepen en de kleuters zeggen het volledige woord.
 Bv.
 - hals-snoer, zak-doek,
  hand-doek, oor-bel,
  kleur-boek, zand-bak,
  vlieg-tuig, speel-plein,
  ...
 - hals-ketting, boeken-tas,
  lippen-stift, appel-taart,
  hand-borstel, haar-droger,
  strijk-ijzer,
  ...
 - pa-ra-plu, li-mo-na-de,
  don-der-dag, na-gel-vijl,
  zon-ne-bril,
  ... 

2.3 Als afsluiter

Verzamel de kleuters opnieuw in de kring. Laat hen hun mening geven over deze ac-
tiviteit. Wat vonden ze leuk of niet leuk? Het pictogram van deze activiteit wordt van 
de daglijn overgebracht naar het weekoverzicht.

3.1 De kleuter blikt terug

Proces 
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
-  Vonden jullie deze spelletjes leuk   -  Wat vond ik nu leuk en wat was   
 of eerder moeilijk?  er moeilijk voor mij?
  
Product
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
- Hebben jullie de niet-passende plaatjes    -  Heb ik zo’n plaatje gevonden? 
 gevonden? Waarom pasten die niet?  Zo ja, welk? 

3.2 Ik blik terug

Proces 
- Heb ik dit aanbod niet geforceerd maar door eliminatie er een evenwicht kunnen 

inbrengen?

Product 
-  Hebben deze taalspelletjes mij een beter zicht gegeven op het niveau van mijn 

kleuters i.v.m. leesrijpheid?

  
d e n k o n t w i k k e l i n g
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3.3 Ik kijk naar de kleuters

Ik kijk in het bijzonder naar …

Doel 13.  De kleuters kunnen woorden met hetzelfde eindrijm zoeken.

Dit doel vind je in de observatielijst bij ...

Taalontwikkeling 

73    luisteren en spreken verfijnen P 1K 2K 3K

•   klanken uit onze taal nabootsen 1K X

identieke klanken bij eindrijmen herkennen 2K X

eindrijmwoorden verzinnen 3K X

Ik observeer
-  Bij kopieerblad 8 zijn 

er kleuters die wel 
identieke klanken 
bij eindrijmen her-
kennen. Ze hebben 
echter moeite om 
zelf een rijmwoord te 
vinden of twee woor-
den te bedenken die 
rijmen. (Zie 2.2.3)

Ik remedieer
-  Ik blijf zeer lang, zelfs indien nodig, enkel bij de plaat-

jes van kopieerblad 8. Oefening 2 steunt sterk op oe-
fening 1. Komen ze niet los van de plaatjes, dan teken 
ik een eindrijmwoord, bv. beer, peer ... en veer.

-  Op langere termijn speel ik geregeld op ‘overgangsmo-
menten’ het rijmspel. Ik geef een startwoord en de kleu-
ters spelen er op in. Bv. hoed ... en ze mogen vrij door 
elkaar reageren terwijl ze hun rij vormen, hun beurt aan 
het toilet afwachten, hun jassen aantrekken ...

-  Aangezien dit een heel belangrijk onderdeel is van 
‘leesrijpheid’, hou ik de kleuters die uitvallen goed in 
de gaten. Gelijkenissen en verschillen ‘horen’ is een 
van de grondvoorwaarden. Raar maar waar! uitzonde-
ringen bevestigen de regel. Sommige kinderen komen 
ook ‘zonder rijmen’ tot lezen.

-  Speel de spelletjes met veel animo. Durf ook eens stil te praten en te fluisteren.
-   Bij het samenstellen van groepen heb je keuze uit heterogene of homogene groe-

pen. Heterogene groepen bieden het voordeel dat de taalvaardigen de minder taal-
vaardigen optrekken. Het gevaar is echter dat de minder taalvaardigen minder of te 
weinig aan de beurt komen. 
Homogene groepen zijn het best geschikt voor remediëring. Bij homogene groepen 
kun je het niveau van het aanbod aanpassen.

-  Je bent ook niet verplicht bij zo’n activiteit om de hele klas aan bod te laten ko-
men. Rond deze tijd van het jaar heb je waarschijnlijk al een goed zicht op de 
taalvaardigheid van je kleuters. Je kunt dus ook alleen werken met de ‘jongsten’, 
de ‘taalzwakken’ ... Staan de andere kleuters te popelen om mee te doen, dan kun 
je ook hier op vrijwillige basis een grote kring laten vormen. De afspraak geldt ook 
hier: je mag luisteren maar niet tussenkomen. 

-  Bij 2.2.3 laat je de kleuter best gebruik maken van blokjes. Voor elke lettergreep 
wordt een blokje gelegd. Je kunt dan ook vragen: waar ligt pa ... en waar plu ...? 
Ze kunnen door de blokjes tegen elkaar te schuiven ook letterlijk tot een synthese 
komen. Overdrijf hier niet want de synthese is eigenlijk voor het eerste leerjaar.

  
d e n k o n t w i k k e l i n g
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Kopieerblad 1
  
d e n k o n t w i k k e l i n g
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Kopieerblad 2
  
d e n k o n t w i k k e l i n g

Activiteit 8

kleur dezelfde woorden in dezelfde kleur.

t a s k a m

t a s

r i n g

s c h a a p

k a m

r o k

s c h a a ps c h a a r

r o k s c h a a r

r i n g
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Kopieerblad 3
  
d e n k o n t w i k k e l i n g

BC 13   Ik hou van mijn mama en papa    Activiteit 8
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Kopieerblad 4
  
d e n k o n t w i k k e l i n g

Activiteit 8

k a m

v i s

b ee r

kleur dezelfde letters in dezelfde kleur.
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Kopieerblad 5
  
d e n k o n t w i k k e l i n g
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k m a

i s v

b ee r
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Kopieerblad 7
  
d e n k o n t w i k k e l i n g

BC 13   Ik hou van mijn mama en papa    Activiteit 8
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Activiteit 8



  

Activiteit 9  
 Natuur en techniek

Ik maak iets lekkers klaar voor mama  
en/of papa

1 De kleuters kunnen de BC-lijn, het dag- en weekoverzicht volgen en interpreteren. 
(67) (WO 5.3)

2 De kleuters kunnen hun ervaringen verwoorden en erover communiceren. (62/71/72) 

(N 2.2)

3 De kleuters kunnen eigenschappen voor grondstoffen en producten handelend  
ervaren. (64) (WO 2.1)

4 De kleuters kunnen een stappenplan begrijpen, volgen en uitvoeren. (64/74/80) (WO 5.4)

5 De kleuters kunnen terugblikken op wat voorbij is en het bereidingsproces ver-
woorden. (67/84) (WO 5.5)

6 De kleuters kunnen een bereiding kiezen en tijdens de bereiding of achteraf 
verwoorden waarom ze er plezier aan beleven of beleefden. (6)

*  Bijlage 1 t.e.m. 10 pagina 117 t.e.m. 135
*  Kopieerblad 1 t.e.m. 3 pagina 137 t.e.m. 139
 De ingrediënten worden per kleuter opgegeven.
Kaaskoekjes: 4 x 35 g gemalen kaas (sterk smakend), 4 x 50 g gezeefde zelfrijzende 
bloem, 4 x 30 g vetstof, 4 x 1 soeplepel room, paprika, zout, vetstof, 1 ei
Ter versiering: maanzaad, kummel ...
 4 diepe borden, 4 vorken, soeplepel, plastic huishoudfolie, 1 grote kom, 
2 deegrollen, koekvormpjes, bloem, tafelbescherming, plastic placemats, ovenplaat, 
keukenpenseel en een klein potje

Kruidenazijn en kruidenolie: Azijn, wijnazijn, zonnebloemolie, takjes tijm, dragon, 
basilicum, knoflook, zwarte peperkorrels, kleine gedroogde pepers, sjalotten

Per kleuter 2 kleine flesjes met schroefdop of kurk (bv. kleine fruitsapflesjes, 
sausflesjes ... van ± 250 ml), 4 trechters (op maat van de flesjes die je zult vullen)
Stukjes felgekleurde (geruite) stof, raffia om het dekseltje te versieren

Vlierbloesemsiroop: Een flinke hoeveelheid vlierbloesemschermen (plukken in mei-
juni), water, suiker, citroenen
Een aantal grote stenen of glazen potten van ± 2 liter, een paar trechters, een kook-
pan, een zeef en neteldoek, een snijplank, een aardappelmesje en een maatbeker
Per kleuter een klein flesje met schroefdop
Stukjes felgekleurde (geruite) stof, raffia om het dekseltje te versieren

Algemeen:
4 schortjes, 2 afwasteilen, 2 vaatdoeken, 1 handdoek als afdruipdoek, 1 handdoek om 
af te drogen, afwasmiddel, 1 nette handdoek aan de wastafel

Plastificeer de bijlagen die je tijdens de activiteit gebruikt. Dan kunnen ze tegen een 
stootje (en een natje!).

  
d e n k o n t w i k k e l i n g

Doelen

Materiaal

Voortaak
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d e n k o n t w i k k e l i n g

Er bestaan verschillende alternatieven om een product te bereiden als geschenk voor 
het feest van mama en/of papa. We voorzien drie mogelijkheden. Het is niet aange-
raden om de drie producten gelijktijdig klaar te maken. Laat de kleuters kiezen uit de 
drie mogelijkheden. Duid op de weekplanning aan wanneer en door wie de verschillen-
de producten worden klaargemaakt. We beschrijven de bereiding van de kaaskoekjes.

Verzamel de kleuters in de kring. Vraag hoelang het nog duurt voor ze mama en/of 
papa vieren. Verwijs naar het weekoverzicht of de aftelkalender en laat het aantal 
dagen tellen.
Vraag ook wat ze zoal doen op het feest van mama of papa en of ze een geschenkje 
voorzien. Laat de kleuters spontaan reageren en vrijuit vertellen.
Toon de kleuters nu het resultaat van de drie bereidingen die je voorziet. Benoem de 
producten, vertel erbij wanneer of waarvoor die producten worden gebruikt.
Laat de kleuters de producten betasten, eraan ruiken en eraan proeven. Geef hun 
daarbij de kans om hun ervaringen te verwoorden.
Maak de kleuters duidelijk dat ze een van de drie producten mogen kiezen om zelf 
klaar te maken. Noteer hun naam of symbool bij het product van hun keuze. Gebruik 
daarvoor de voorziene kopieerbladen.
Hang de kopieerbladen op het weekoverzicht bij de dagen wanneer het bereiden van 
het product zal plaatsvinden. Bespreek dit nog even met de kleuters.  
Stel enkele vragen zoals:
-  Welk product zul jij klaarmaken?
-  Wanneer?
-  Op welke dag?
-  In de voor- of namiddag?
-  Hoeveel kleuters zullen het product ... bereiden?
 ...

2.1 De organisatie

Werk telkens met een groep van vier kleuters die voor een bepaalde bereiding kiest. 
De andere kleuters werken zelfstandig in de verschillende hoeken. Eventueel kunnen 
enkele van die kleuters inpakpapier maken. (Zie alternatieve activiteiten)

2.2 Kaaskoekjes bereiden

   2.2.1  Controle van de materialen en de ingrediënten en het stappen-
plan voor de bereiding lezen

Materialen en ingrediënten
Al het nodige materiaal en de nodige ingrediënten liggen voor elke kleuter afzonder-
lijk klaar op een werktafel.
Samen met de kleuters overloop je de lijst met materialen en ingrediënten. Is alles er? 
De kleuters benoemen de materialen en vertellen wanneer en waarvoor ze het kun-
nen gebruiken. Nadien komen de ingrediënten aan de beurt.

112 BC 13   Ik hou van mijn mama en papa

Vooraf

1
Introductie

Kopieerblad 1 t.e.m. 3  
pagina 137 t.e.m. 139

2
Kern

Zie materiaal

Bijlage 1 pagina 117
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Het stappenplan
Neem nu samen met de kleuters het stappenplan door. In de juiste volgorde komen 
de plaatjes aan de beurt. De kleuters beschrijven wat ze zien en wat er moet gebeu-
ren. Wijs de kleuters op het rangordesysteem.

   2.2.2 De bereiding uitvoeren
Jij stuurt de bereiding stap voor stap.
Verwijs daarbij telkens naar het stappenplan. Laat de kleuters zo veel mogelijk zelf-
standig werken.

Deel 1      

Handen wassen en schort aantrekken.

Boter en kaas mengen met een vork in een diep bord.

Room en kruiden toevoegen en goed mengen.

Gezeefde bloem toevoegen en tot een bolletje kneden.

Bolletjes verzamelen in een kom.
Bolletjes laten rusten in de koelkast.

Opruimen en materiaal klaarleggen voor het tweede deel van de bereiding.  
De kleuters wassen opnieuw hun handen. Zorg voor afwas- en spoelwater in twee 
verschillende kommen. De borden en de vorken worden schoongemaakt en afge-
droogd. De werktafels krijgen een beurt.
Leg nadien de materialen voor het tweede deel van de bereiding klaar: de placemats, 
de deegrollen, de hoekvormpjes, boterpapier, ovenplaat en een keukenpenseel.  
Zet ook een potje met bloem klaar.

 

  
d e n k o n t w i k k e l i n g
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Afwas- en spoelwater
Keukenhanddoeken
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Deel 2

De placemat met bloem bestrooien.

Het deeg uitrollen met een deegrol.

Koekjes uitsteken met de vormpjes.
De rest van het deeg nog eens samenkneden, uitrollen en op-
nieuw een paar koekjes uitsteken.

Boterpapier op de bakplaat leggen en de koekjes erop schikken. 

Koekjes insmeren met eimengsel. Koekjes bestrooien met maan-
zaad.

Vijftien minuten in de oven.

   2.2.3 Opruimen
De materialen worden netjes gereinigd en de werktafels schoongemaakt.
Samen met de kleuters leg je alle materialen en ingrediënten klaar voor de volgende 
groep. Gebruik daarbij bijlage 1.

2.3 Als afsluiter

Verzamel de kleuters in de kring.
De kleuters die de kaaskoekjes hebben bereid, stellen hun product voor aan de andere 
kleuters. Ze vertellen daarbij hoe ze te werk gingen en tonen dit stap voor stap op 
het stappenplan. Zorg ervoor dat iedereen kan proeven. De andere kleuters mogen de 
resultaten beoordelen, hun mening geven en eventueel vragen stellen. Hun resultaten 
worden gebruikt om mama en/of papa te verrassen.

114 BC 13   Ik hou van mijn mama en papa

Bijlage 1 pagina 117

Activiteit 9



3.1 De kleuter blikt terug

Proces 
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
-  Vinden jullie het leuk om zoiets klaar -  Wat vind ik daar nu leuk aan?  
 te maken? Waarom wel of niet?
  
Product
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
- Kunnen jullie nu thuis vertellen hoe     -  Kan ik aan de hand van het stappen-  

je de kaaskoekjes hebt gemaakt?   plan thuis de kaaskoekjes bakken? 
Je mag je stappenplan gebruiken.  

3.2 Ik blik terug

Proces 
- Zijn de twee delen van deze activiteit evenwichtig uitgebouwd in de realiteit?

Product 
-  Hebben de kleuters echt genoten van de kaaskoekjes?

3.3 Ik kijk naar de kleuters

Ik kijk in het bijzonder naar …

Doel 5.   De kleuters kunnen een bereiding kiezen en tijdens de bereiding of  
achteraf verwoorden waarom ze er plezier aan beleven of beleefden. 

Dit doel vind je in de observatielijst bij ...

Positieve ingesteldheid

6   plezier beleven P 1K 2K 3K

•   plezier beleven aan iets  1K X

kunnen verwoorden waarom je plezier aan iets be-
leeft

3K / X

Ik observeer
-  Sommige kleuters genieten ervan: 

de bereiding te maken, de bereiding 
te kunnen ‘aflezen’, de koekjes uit 
te steken met de vormpjes, de koek-
jes in te smeren, alles weer netjes te 
maken ..., maar ze kunnen niet ver-
woorden waarom ze er plezier aan 
beleven.

Ik remedieer
-  Door meerdere vragen te stellen pro-

beer ik die kleuters te brengen tot het 
verwoorden ‘waarom’.
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4
Tips -  Voor de koekjes

*  Verdeel je ingrediënten al op voorhand onder de kleuters.
*  Hou de rusttijd van de koekjes tijdens de middagpauze, zo verlies je weinig tijd.
*   Als je niet zeker bent of de koekjes klaar zijn, breek je er eentje en kijk je of er zo 

goed als geen deeg meer te zien is.
-   Voor de kruidenazijn en kruidenolie
  Je kunt nog tal van andere kruiden gebruiken: bv. dragon, venkel, bieslooksprieten, 

uien, salieblaadjes, zelfs eetbare bloemen.
*  Gebruik voor de azijn een kruid of een combinatie van verschillende kruiden.
- Bij de introductie van deze activiteit wordt verwezen naar een aftelkalender. Dit 

is een handig instrument om de tijd te beleven, maar ook om het achteruittellen 
in de hand te werken. Hou de ‘afteltijd’ echter kort, begin bv. met: nog vijf keer 
slapen en het is Moederdag. Je kunt de aftelstrook zowel horizontaal als verticaal 
aanbieden. Wissel in de presentatie. Iedere morgen wordt een dag ingekleurd of 
afgeknipt en zien de kleuters zo de tijd ‘verminderen’.

 Zo zijn er verschillende dagen waar je met je kleuters naartoe kunt leven: de sint, 
Kerst, verjaardagen ...

- Het eerste recept bestaat uit twee delen. Hou het zo. Elk deel omvat ongeveer vijf 
stappen. Dat blijft overzichtelijk voor de kleuters. Maak je daar één stappenplan 
van, dan wordt dit voor de meeste kleuters te overladen.

- Bij dit soort activiteiten kun je moeilijk anders dan sturend optreden. De kleuters 
hebben nog te weinig ervaring om zo’n activiteit zelf in goede banen te leiden. 

- Een kleuterklas beschikt best over een 
degelijke afwas- en afdruipruimte. 
Brede afwasbakken, ruime afdruiprek-
ken ... zijn geen overbodige luxe. Niet 
alleen voor huishoudelijke activiteiten 
maar ook voor schilder-, knutsel- en 
andere muzische activiteiten zijn ma-
teriële voorzieningen belangrijk. 

Activiteit 9

✄
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Activiteit 9

wat heb ik nodig?

een kom

een diep bord

een kommetje

een keukenpenseel

een lepel

een vork

een deegrol

een placemat

de koekvormen

een ovenplaat
boterpapier

de room
een ei

de gezeefde  
zelfrijzende bloem

de gemalen kaas

veel maanzaadjesde boter
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Activiteit 9

hoe doe ik het?

handen wassen en schort aantrekken.

gezeefde bloem toevoegen en goed mengen tot  
een bolletje.

bolletjes verzamelen in een kom en in de koelkast  
laten rusten.

boter en kaas mengen met een vork in een diep 
bord.

room en kruiden toevoegen en goed mengen.

1
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d e n k o n t w i k k e l i n gBijlage 3

Activiteit 9

hoe doe ik het? 2

in de oven, vijftien minuten.

de placemat met bloem bestrooien.

boterpapier op de ovenplaat leggen en de koekjes 
erop schikken.

het deeg uitrollen met een deegrol.

de koekjes insmeren met het eimengsel en  
bestrooien met maanzaad.

koekjes uitsteken met de vormpjes.
met de rest van het deeg nog eens herbeginnen.
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d e n k o n t w i k k e l i n gBijlage 4

Activiteit 9

wat heb ik nodig voor dragonazijn?

wijnazijn

een trechter

een fles

azijn

een trechter

een fles

wat heb ik nodig voor tijmazijn?

takjes dragon

takjes tijm
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d e n k o n t w i k k e l i n gBijlage 5

Activiteit 9

hoe doe ik het?

de gespoelde en  
gedepte takjes dragon 

in de fles duwen.

de fles vullen met 
de wijnazijn.

hoe doe ik het?

de fles sluiten en 
laten rusten.

de tijm spoelen,  
deppen en in  

de fles stoppen.

de fles vullen  
met de azijn.

de fles sluiten en 
laten rusten.
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d e n k o n t w i k k e l i n gBijlage 6

Activiteit 9

wat heb ik nodig voor basilicumolie?

een trechter

een fles

wat heb ik nodig voor knoflookolie?

een trechter

een fles

1 gepelde sjalot1 knoflookteentje

3 takjes basilicum

1⁄2 l zonnebloemolie

1⁄2 l zonnebloemolie

1 rode peper

3 zwarte peperbollen

3 knoflookteentjes
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d e n k o n t w i k k e l i n gBijlage 7

Activiteit 9

hoe doe ik het?

de takjes basilicum spoelen, 
deppen en samen met de 
look en de sjalot in de fles 

stoppen.

de fles vullen  
met olie.

hoe doe ik het?

de fles sluiten en 
laten rusten.

de gepelde en in stukjes  
gesneden teentjes samen  

met de zwarte peper  
en de rode peper in  

de fles stoppen.

de fles vullen  
met olie.

de fles sluiten en 
laten rusten.
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d e n k o n t w i k k e l i n gBijlage 8

Activiteit 9

wat heb ik nodig voor vlierbloesemsiroop?

suiker

water

veel vlierbloesemschermen

2 citroenen

2 glazen of stenen potten met deksel

snijplank en aardappelmes

zeef met neteldoek
een maatbeker

een potje
een lepel

een kookpan een trechter

enkele flessen
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d e n k o n t w i k k e l i n gBijlage 9

Activiteit 9

hoe doe ik het?

handen wassen en schort aantrekken. citroenen schillen en in dunne schijven snijden.

1

de vlierbloesemschermen afwisselend met de  
citroenschijven in de glazen of stenen pot drukken.

water toevoegen tot alles netjes onder staat.
een dag laten rusten.
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d e n k o n t w i k k e l i n gBijlage 10

Activiteit 9

hoe doe ik het?

het mengsel zeven en opvangen in een tweede pot.

langzaam aan de kook brengen.

het vocht in de kookpan gieten.

de flessen tot aan de rand vullen.

2

suiker toevoegen.
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Activiteit 13  
 Taal Mama en papa maken ruzie

1 De kleuters kunnen boodschappen die gericht zijn naar de hele groep begrijpen. 
(70) (N 1.4)

2 De kleuters kunnen aandachtig luisteren en kijken. (55/56) (N 1.6, LO 1.39)

3 De kleuters kunnen zich inleven in anderen in herkenbare situaties. (22) (N 2.10)

4 De kleuters kunnen gevoelens van anderen herkennen. (15) (WO 3.5)

5 De kleuters kunnen antwoorden op vragen en hun gevoelens op een aanvaardbare 
manier uiten. (16/71) (N 2.6)

6 De kleuters kunnen sociale kennis en ervaringen opdoen die hun aanbelangen. (65) 

(WO 3.9, 4.4)

7 De kleuters kunnen ervaren dat dingen die gebeuren een oorzaak en een gevolg 
kennen en dat eigen daden gevolgen kunnen hebben voor anderen. (22/60) (WO 3.7)

8 De kleuters kunnen verwoorden en bespreken welk gedrag goed bevonden wordt 
en welk niet. (28) (WO 3.9)

9 De kleuters kunnen hun eigen verhaal doen en samen naar oplossingen zoeken. 
(20) (N 2.3, 2.9, 2.13)

*  Bijlage 1 en 2 pagina 163 en 165
*  Kopieerblad 1 t.e.m. 4 pagina 167 t.e.m. 170
*  Sleutel
*  Doos of plastic box als decor om de kopieerbladen aan te bevestigen
*  Vier poppen: mama, papa, Bo en Belle
*  Poppenkast of een andere vorm, bv. een speeltafel

Maak vooraf de poppenkast en het decor klaar. (Zie tips)
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d e n k o n t w i k k e l i n g

Verzamel de kleuters in een kring.
Bedenk een voorwerp uit de klas waarvan de kleuters weten dat je het vaak nodig 
hebt: een belletje, een balpen ... Doe alsof je het verloren hebt. Vertel de kleuters dat 
er bij Belle en Bo ook zoiets is gebeurd. Toon beide poppen en kondig het poppenspel 
aan. Laat het pictogram van de BC-lijn overbrengen naar de daglijn.

2.1 De organisatie 

Plaats de kleuters voor de poppenkast, zodat ze voldoende zicht krijgen op het gebeu-
ren. Spreek met de kleuters af dat ze tijdens het poppenspel blijven zitten, maar wel 
mogen reageren.

2.2 Het poppenspel

Het verhaal - de inhoud van het poppenspel - vind je op de bijlagen. Je kunt die bij-
lagen bij de hand nemen terwijl je speelt, maar het is ook mogelijk en beter om je de 
inhoud vooraf eigen te maken. Breng het verhaal traag met duidelijke rustpauzes om 
de kleuters de kans te geven om te reageren. Stel hun eventueel enkele vragen en laat 
hen antwoorden. Soms geven hun reacties ‘stof’ aan het verhaal. Durf daar dan ook op 
in te pikken. Breng het verhaal dynamisch, enthousiast en met veel stemvariatie.

2.3 Als afsluiter 

Eerst en vooral mogen de kleuters spontaan reageren en vrijuit hun mening geven.
Het overbrengen van het pictogram van de dag- naar de weeklijn kan nu gebeuren.  
Je kunt echter ook de verschillende picto's van die dag in een terugblikmoment op het 
einde van de dag laten bespreken en gezamenlijk overbrengen.
Nadien stel jij enkele vragen die de kleuters leren nadenken en reflecteren over de 
inhoud van het poppenspel. Laat hierbij de kleuters zo veel mogelijk aan het woord.
Ze mogen op elkaar reageren en elkaar aanvullen.
Enkele mogelijke vragen:
-  Wat gebeurde er bij de mama en papa van Belle en Bo?
-  Wat zocht papa?
-  Wie geeft papa de schuld?
-  Waarom is papa boos?
-  Vindt mama dat eerlijk?
-  Kunnen ze het samen oplossen? Hoe?
-  Hoe voelen Belle en Bo zich hierbij?
-  Hoe kunnen zij hun ouders helpen?
-  Hoe eindigt het verhaal?
-  Hebben jullie soms ruzie?
-  Wie was er eigenlijk de oorzaak van de verloren sleutel?
 ...

1
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De poppen Belle en Bo

2
Kern

De vier poppen
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Vestig er bij de kleuters de aandacht op dat bij Belle en Bo het verhaal goed afliep 
maar dat jij je bel nog niet terug hebt. Organiseer een zoekspel. Laat een viertal 
kleuters zoeken. Herhaal dit spel een aantal keer zodat meerdere kleuters aan de beurt 
komen.

3.1 De kleuter blikt terug

Proces 
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
-  Hadden jullie samen met Bo en Belle   -  Voelde ik me een beetje verdrietig?  
 een beetje verdriet bij het verhaal?  
  
Product
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
- Hebben papa en mama de ruzie    -  Vond ik het een mooi einde?  
 goed bijgelegd?

3.2 Ik blik terug

Proces 
- Heb ik het poppenspel goed kunnen brengen? Lukte het hanteren van de poppen, 

de stemvariaties, het verhaal op zich, het wisselen van de decors ...?

Product 
-  Hebben de kleuters goed gereageerd? Hebben ze vooral bij de probleemsituaties (*) 

een degelijke inbreng gehad?

3.3 Ik kijk naar de kleuters

Ik kijk in het bijzonder naar …

Doel 9.   De kleuters kunnen hun eigen verhaal doen en samen naar oplossingen 
zoeken.

Dit doel vind je in de observatielijst bij ...

Sociale ontwikkeling

20 tot interactie komen P 1K 2K 3K

•   zich bij een conflict houden aan de oplossing die 
de L voorstelt 

2K / X

zijn eigen verhaal doen en samen naar oplossingen 
zoeken

3K X

3
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Ik observeer
-  Bij de eerste twee 

probleemsituaties (*) 
van het poppenspel 
zijn er kleuters die 
niet meehelpen bij 
het zoeken naar mo-
gelijke oplossingen. 
Ze wachten af.  

Ik remedieer
-  Het is mogelijk dat de scène hen emotioneel sterk raakt. 

Als ik dat vermoeden heb, laat ik hen eerst wat beko-
men. Als andere kleuters met mogelijke oplossingen ko-
men aandraven, vraag ik die kleuters om daarover hun 
mening te geven.

- Op langere termijn observeer ik deze kleuters en probeer 
ik te achterhalen hoe ze in de realiteit omgaan met 
conflictsituaties. Zijn ze bereid om te overleggen of wil-
len ze dat de volwassene de knoop doorhakt?

-  Ik probeer het overleg te stimuleren en vraag de betrok-
ken kleuters enkel bij mij als ze samen de oplossing 
hebben gevonden voor hun conflict. Hierbij vermijd ik 
verlies-win-situaties.

-   Maak zelf vier poppen. Gebruik daarvoor foto’s van ouders en kleuters. Vergroot 
die, knip ze uit en maak er stokpoppen van. Je kunt ze eventueel eenvoudig aan-
kleden.

-   Vergroot de kopieerbladen 1 t.e.m. 4 en kleef die op een kartonnen doos: de 
woonkamer aan de voorzijde, de garage aan de achterkant.

 Geef de kopieën een kleurtje.
-  Hoe de poppenkast bouwen of opstellen? Een tekening zegt meer dan woorden.
- Er staan drie sterren (*) aangeduid bij het verhaal. Dat zijn drie momenten waarbij 

kleuters aan het denken worden gezet: probleemsituaties! Zorg ervoor dat ze de 
tijd krijgen om voorstellen te doen. Wijzig eventueel het verloop van het verhaal. 
(Zie ook In de kijker Vertellen en Poppenspel)

- Vermijd onder 2.3 bij de vraagstelling te veel gemoraliseer. Laat de kleuters vrij ant-
woorden en spreek er zo weinig mogelijk een waardeoordeel over uit. Als kleuters 
‘netelige’ situaties aanhalen, zoals geweld in het gezin, dan verlaat je best zo vlug 
mogelijk die piste en herinner je hen nog eens aan de afspraak voor de klas: kwaad 
maken mag, maar lichamelijk geweld niet.

Activiteit 13162 BC 13   Ik hou van mijn mama en papa
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Zorg dat het decor van de woonkamer naar de kinderen gericht staat.
Papa komt thuis van het werk. Hij wil graag nog een karwei opknappen.  
Hij doet alsof hij hier en daar aan het zoeken is en gromt in zichzelf.  
Ondertussen spreekt hij tot de kleuters.

papa tot kleuters Eindelijk thuis van het werk. Ik heb voor het eten nog wat tijd om de deur van het 
tuinhuis een likje verf te geven. Waar is de sleutel van de bergkast nu alweer gebleven? Ik moet de verf en 
de verfborstels nemen. De kast is altijd gesloten, want er staan gevaarlijke producten in.

Papa krabt achter zijn oren. Hij loopt heen en weer in de woonkamer, op zoek naar de sleutel. Hij moppert.

papa tot kleuters Sapperlootjes! Ik kan die sleutel niet vinden. Ik weet nochtans zeker dat ik hem in 
deze lade gelegd had. Waar kan hij nu toch naartoe zijn? Ja, mama zal hem zeker ergens anders gelegd 
hebben. Ik zal haar eens roepen ... AAAAAnn! ... Waar blijft ze nu? AAAAAnn!

Mama komt in de woonkamer en ziet onmiddellijk dat papa met iets verveeld zit. Ze krijgen ruzie.  
De ruzie escaleert, het gaat alsmaar luider en luider, ze schreeuwen tegen elkaar.

mama Wat is er nu weer? Waarom roep je zo luid?
papa Ik heb je nog zo gezegd dat je de sleutel van de bergkast in de lade moest laten liggen.
mama  Ik heb die sleutel niet gehad. Ik heb al genoeg aan mijn hoofd. Moet ik misschien ook nog op jouw 

sleutels letten?
papa  Jij gebruikt die sleutels net zo vaak als ik. En nu is hij weg!

Waar heb je hem gelaten? Zeker ergens laten rondslingeren.
mama Wàt?! Ik iets laten slingeren? Jij zult hem wel ergens anders hebben neergelegd.
papa  Ja, het zal wel weer mijn fout zijn. En die keer met jouw gsm? Wie had die verloren gelegd? Jij 

toch!
mama Dat is al lang geleden. Jij bent hier de sloddervos!
papa Goed, geen sleutel, dan doe ik vandaag maar niets. Ik ga in het zonnetje zitten.
mama Doe wat je wilt, ik ga verder koken.

Mama en papa verdwijnen elk aan een kant van het decor. Belle komt snikkend in de woonkamer. Ze heeft 
de ruzie tussen papa en mama gehoord.

Belle tot kleuters    (snikkend) Mama en papa schreeuwen zo tegen elkaar. Ik vind dat helemaal niet leuk.

Bo komt ook in de woonkamer. Hij ziet zijn zus snikken en vraagt wat er gaande is.

Bo Hé Belle, waarom heb je zo een verdriet?
Belle (snikkend) Ik wil niet dat papa en mama zo tegen elkaar schreeuwen.
Bo Waarom schreeuwen ze tegen elkaar?

Belle snikt zo hard dat ze het niet kan vertellen.

Bo tot kleuters   Weten jullie waarom mijn mama en papa zo tegen elkaar schreeuwen?

*  Geef de kleuters voldoende tijd om te reageren.
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Bo Is dat nu zo erg dat de sleutel van de bergkast verdwenen is? Ik ben toch ook mijn nieuwe balpen 
kwijt. Maar mama zegt dat het niet zo erg is. Dat hij heus wel terecht zal komen.

Belle, met een laatste snik    Wij mogen toch ook geen ruzie maken. Papa en mama vinden dat niet leuk.
Ze worden er weleens boos om.

Bo Ja, ruzie maken is niet leuk. Hoe kunnen we de ruzie om die sleutel nu oplossen?

*  De kleuters krijgen voldoende tijd om te reageren. Speel creatief in op de suggesties van de kleuters.

Bo Dat is een goed idee! Ik zal papa naar de garage sturen, Belle haal jij mama?

Bo en Belle verdwijnen van de scène. Draai de doos met het decor van de garage naar de kleuters.
Mama en papa komen beiden in de garage.

papa Bo heeft me naar de garage geroepen om samen met jou de sleutel te zoeken.
mama Hé, Belle zei net hetzelfde. Zullen we samen naar de sleutel zoeken?
papa Ja!

Mama en papa zoeken naar de sleutel in de garage. Ze kruipen op hun knieën en zoeken in alle richtingen. 
Ze botsen met hun hoofden tegen elkaar.

mama AUW!  Ai, wat een harde botsing.

Ze wrijven beiden op de pijnlijke plek op hun hoofd. Ze kijken naar elkaar en beginnen te lachen.  
Beide poppen bevinden zich bij de werkbank (decor op doos).

mama en papa    Hé! Wat vinden we hier? De sleutel van de bergkast. Hahahahaha!

Papa steekt de sleutel in de lucht. Mama en papa geven elkaar een zoen terwijl ze nog onder de werkbank 
zitten.

papa Ik ben blij dat we de sleutel gevonden hebben. In plaats van ruzie te maken hadden we beter on-
middellijk naar de sleutel gezocht. Hoe is die sleutel hier geraakt? (Denkt na.)
Ik legde hem gisteren op de werkbank en hij is erafgevallen.

Papa opent de bergkast met de sleutel en neemt afscheid.

papa Dag kleuters, ik ga nu nog snel even aan het werk voor het avondeten. Misschien krijg ik het deur-
tje van het tuinhuisje nog volledig geschilderd.

Mama neemt afscheid.

mama Dag kleuters, ik ga nog een lekker dessert maken voor het avondeten. Willen jullie weten wat?
Ik verklap het lekker niet. Raad eens!

*   Mama gaat weg. De kleuters zijn misschien teleurgesteld. Laat de kleuters hier onder elkaar een paar 
minuutjes brainstormen. Dan komt mama terug. Ze steekt haar hoofd terug door het gordijn en roept:
Chocoladepudding!
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Activiteit 14  
 Groot Vooruit, achteruit, stop!

1 De kleuters kunnen de BC-lijn, het dag- en weekoverzicht volgen en interpreteren. 
(67) (WO 5.3)

2 De kleuters kunnen complexe basisbewegingen beheersen zoals voorwaarts en  
zijwaarts springen. (44/47) (LO 1.7)

3 De kleuters kunnen eenvoudige houdingen nabootsen. (47) (LO 1.18)

4 De kleuters kunnen gepast reageren op het begrip ‘stop’. (49) (LO 1.2)

5 De kleuters kunnen een aan de gang zijnde beweging behoorlijk stoppen. (49) (LO 1.2)

6 De kleuters kunnen hun bewegingen aanpassen aan een auditief waarneembaar 
tempo. (51) (LO 1.6)

7 De kleuters kunnen vanuit een bepaalde houding een opgelegde beweging her-
haald uitvoeren. (51) (LO 1.31)

8 De kleuters kunnen langer durende inspanningen volhouden. (52) (LO 2.7)

9 De kleuters kunnen na afloop verwoorden wat ze leuk vonden. (84) (WO 5.5)

10 De kleuters kunnen de juiste energiedosering hanteren, zich ontspannen, de 
ademhaling beheersen en bewust stilliggen. (49) (LO 1.16)

*  Bijlage 1 t.e.m. 10 pagina 175 t.e.m. 193
*  Handtrom, bel, groen en rood verkeerslicht uit karton en een hoepel

Plaats in de bewegingsruimte evenveel tekens op de grond als er kleuters zijn. 
Er moet voldoende bewegingsruimte zijn tussen de verschillende tekens.

  
m o t o r i s c h e  o n t w i k k e l i n g

Doelen

Materiaal

Voortaak
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Verzamel de kleuters in de kring. Val met de deur in huis en vertel de kleuters dat we 
allerlei bewegingsspelletjes gaan uitvoeren in de bewegingsruimte.
Laat een kleuter de activiteit aanduiden op de BC-lijn en het dagoverzicht aanvullen. 
Leg de relatie met het BC door te verwijzen naar de ‘sportaspiraties' van papa of mama 
en de gezamenlijke familiewandeltochtjes.

2.1 De organisatie 

Stap samen met de kleuters naar de bewegingsruimte. Breng vooraf evenveel tekens 
op de vloer aan als er kleuters zijn. Zorg voor voldoende afstand tussen de tekens. Zie 
voortaak. Laat hen vrij de ruimte verkennen. Enige afspraak: niet op de ‘tekens' lopen.

2.2 Opwarming

-  Spreek met de kleuters af dat ze vrij mogen stappen door de ruimte maar dat ze 
wanneer ze een belteken horen, onmiddellijk moeten stoppen en hun houding 
‘bevriezen'.

-  Herneem dezelfde oefening terwijl de kleuters zachtjes rondlopen zonder elkaar te 
raken.

-  Begeleid het stappen en het lopen door een ritme aan te geven met een handtrom. 
Spreek opnieuw af dat ze onmiddellijk moeten stoppen en hun laatste houding 
bevriezen wanneer het ritme niet meer wordt aangegeven.

-  Stappen, lopen en halt houden bij rood of groen.
Vertel de kinderen dat je twee verkeerslichten hebt. Wanneer groen in de lucht gaat, 
mogen ze verder stappen, bij rood moeten ze halt houden.

2.3 Houdingen en bewegingen nabootsen

De kleuters gaan op de aangebrachte tekens staan. Ze zoeken er zelf één uit.
Toon de verschillende bijlagen, bespreek de houding en laat een kleuter de beweging 
demonstreren. Benoem telkens de houding en de beweging.
Ga bij elke bijlage als volgt te werk:
-  Toon een bijlage, laat de houding benoemen en alle kleuters bootsen de houding na.
- Laat de beweging die op de houding volgt verwoorden.
-  De kleuters bewegen vrij door de ruimte met de genoemde beweging. Ze mogen 

elkaar niet hinderen.
-  Als jij op de trom slaat, zoekt iedereen weer een teken op.
Laat de kleuters vertellen waar ze deze beweging eerder maakten.

2.4 Een omloop uitvoeren

Vertel de kleuters dat jullie een ‘fito-meter' gaan nabootsen. Zet de kleuters op een rij. 
Leg een vijftal bijlagen verspreid door de ruimte. De kleuters moeten van bijlage naar 
bijlage de bedoelde bewegingen uitvoeren tot wanneer ze aan het eindpunt komen. 
Duid het eindpunt aan met bv. een hoepel. 

1
Introductie

 

2
Kern

Bel

Trom

Groen en rood verkeerslicht

Bijlage 1 t.e.m. 10 pagina 
175 t.e.m. 193

Handtrom

Hoepel



  
m o t o r i s c h e  o n t w i k k e l i n g

Alle kleuters komen een na een aan de beurt. Je kunt een tweede beurt inschakelen 
door de andere vijf bijlagen te gebruiken.

2.5 Als afsluiter

Vraag de kleuters welke beweging ze het leukst vonden. Laat hen vrij een beweging 
kiezen en uitvoeren. Laat het pictogram van deze activiteit overbrengen naar de week-
lijn.

3.1 De kleuter blikt terug

Proces 
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
-  Vonden jullie dit een leuke activiteit   -  Wat vond ik hier leuk aan?  
 en waarom?
  
Product
IK ZEG … DE KLEuTER DENKT …
- Waren alle tekeningen voldoende    -  Heb ik die tekeningen altijd goed  
 duidelijk?  begrepen? 

3.2 Ik blik terug

Proces 
- Heb ik de organisatie van deze activiteit kunnen laten verlopen zoals gepland?  

Waren er eventuele obstakels en moet ik dit schema aanpassen?

Product 
-  Waren de schetsen voor de kleuters voldoende duidelijk en konden ze zo de om-

loop goed uitvoeren (2.4)?

3.3 Ik kijk naar de kleuters

Ik kijk in het bijzonder naar …

Doel 10.   De kleuters kunnen de juiste energiedosering hanteren, zich ontspannen, 
de ademhaling beheersen en bewust stilliggen.

Dit doel vind je in de observatielijst bij …

Motorische ontwikkeling

49 dynamisch bewegen P 1K 2K 3K

de juiste energiedosering hanteren, zich kunnen ont-
spannen, de ademhaling beheersen, bewust stilliggen

3K X
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Ik observeer
-  Bij 2.1 hebben som-

mige kleuters moeite 
om de ‘tekens’ te 
vermijden. Bij 2.2 
hebben diezelfde 
of andere kleuters 
problemen met de 
afspraak: rondlopen 
zonder elkaar te ra-
ken. In beide geval-
len gaat het om het 
hanteren van de juis-
te energiedosering.

Ik remedieer
-  Ik probeer voor die kleuters de opdracht te verlichten 

door bij 2.1 enkele tekens voor hen weg te nemen 
zodat ze meer ruimte hebben. Idem voor de opdracht 
onder 2.2. Ik neem een groot deel van de kleuters uit 
het circuit zodanig dat de ‘probleemkleuters’ minder 
obstakels moeten vermijden. Ik vergelijk het resultaat 
van 2.1 en 2.2.

- Ik laat de kleuters zelf vertellen wat ze moeilijk vinden 
aan beide opdrachten. Ik hou er ook rekening mee dat 
bij 2.2 het bewegende voorwerp niet enkel een be-
langrijke rol speelt, maar ook een emotionele factor is, 
nl. het plezier van elkaar aan te raken, te verrassen ...  
Ik geef de kleuters de kans om het daarover te hebben. 
Ik toon begrip maar herinner hen aan de opdracht.

- In volgende activiteiten bereid ik een oefening met be-
wegende kleuters voor door nog meer oefeningen te ge-
ven met vaste en eventueel licht bewegende voorwerpen:

* tekens vervangen door bakens;
* tekens vervangen door ballen die kunnen wegrollen;
* tekens vervangen door kleuters die ter plaatse bewe-

gen (armen zwaaien ...);
*  tekens vervangen door kleuters die enkel een pas voor-

waarts, achterwaarts, zijwaarts mogen bewegen, ook 
in danscadans.

- Het woord ‘bevriezen’ (zie 2.1 en 2.2) wordt voor een kleuter duidelijk als je het 
vertaalt door: ‘Je wordt plots een stuk ijs.’

- Neem voldoende tijd om de verschillende bijlagen grondig te bespreken: de hou-
ding van de armen, de benen, de richting van de pijl ...

- Het is belangrijk dat je zeer goed het verschil inziet tussen 2.1 en 2.2 (zie 3.3). 
Onder 2.1 moet de kleuter een vast obstakel vermijden. Die tekens bewegen niet. 
Onder 2.2 daarentegen moeten ze bewegende voorwerpen vermijden. Het inreke-
nen van de snelheid van die bewegende voorwerpen is voor een kleuter niet van-
zelfsprekend.

- Een juiste energiedosering gaat best vooraf door een ontlading van opgespaarde 
energie, dus moet er voldoende tijd gespendeerd worden aan 2.1 en 2.2.

- Laat deze activiteit niet te technisch verlopen. Heb dus aandacht voor de ruimere 
context waarin deze bewegingen kunnen verlopen. Het woord fito-meter zal voor 
heel wat kleuters niet vreemd zijn. Door uitstappen naar parken, bossen ... zal deze 
term niet vreemd in de oren klinken. Ook de term ‘fitness’ zullen heel wat kleuters 
al kennen. Haal die even aan en wacht de reacties af. Geef geen woordenschatles, 
probeer dus geen overtollige uitleg te geven. 

- Herhaal op langere termijn deze activiteit naar believen, zolang de kleuters het leuk 
vinden en er nood aan hebben.

- Speel zelf, in de mate van het mogelijke, mee en laat de kleuters zien dat je er ook 
van geniet.
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Activiteit 14
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e x p r e s s i eBijlage 12

241BC 13   Ik hou van mijn mama en papaActiviteit 24

Supercoole mama en papa

Tekst en muziek: Steef Coorevits
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