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FICHE 2

Activiteit 3
Ik weet wat er in de schooltas moet

Doel De kleuters kunnen een schooltas openmaken, er een voorwerp uithalen, vertellen of 
het erin thuishoort en de schooltas weer dichtdoen.

GO! De kleuters kunnen elementen uit de niet-levende natuur exploreren en de kenmerken 
ervan ontdekken door gebruik te maken van al hun zintuigen. WO-NA-1.2 

OVSG De kleuters kunnen explorerend en experimenterend grondstoffen en materialen 
ontdekken. DB-WO-TEC-01-1 

VVKBaO De kleuters kunnen eigenschappen van grondstoffen en materialen handelend erva-
ren en herkennen. (64)

Materiaal - schooltassen uit de vorige activiteit, daarin zitten ook nog: een snoep, een kous en 
nog enkele voorwerpen die er niet in thuishoren

- klaspop 
- cd-speler met afstandsbediening of instrument

Vooraf Leen bij collega’s enkele schooltassen met verschillende sluitingen want jonge kleu-
ters houden er niet van als anderen hun schooltas hanteren.

Goed
om weten

Naargelang het (taal)niveau en de interesse van jouw kleuters, kun je deze activiteit al 
dan niet laten samengaan met de vorige.  

Evaluatie Spreken 1
Iets durven te zeggen in een gesprek

Iets zeggen aan de juf, de pop, een voorwerp …
In kleine groep iets vertellen
Voor de hele klas iets zeggen
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3 Activiteit 3
Ik weet wat er in de schooltas moet

1 Introductie
schooltassen

De kleuters nemen plaats in de kring.
De klaspop legt de schooltassen er middenin. Hij/zij lacht … 

2 Kern

klaspop
cd-speler of 
instrument

2.1 ✱ De schooltassen bekijken
Wat ligt er hier? Hoe zien ze eruit? Waarvoor gebruik je een schooltas? Hoe kun je ze 
dragen? De kleuters demonstreren en vertellen iets over de schooltassen. Zijn het 
dezelfde als in het vorige spelletje? Zijn er ook andere tassen bij? Zijn er meer? Of zijn 
er minder? …

2.2 ✱ Fopje! 
De klaspop zegt dat ze de kleuters wil foppen, dat is iets ondeugends doen. Ze heeft 
in enkele schooltassen iets gestopt dat er eigenlijk niet in hoort. De kleuters mogen 
uitzoeken wat het is. Het spel verloopt bijna op dezelfde manier als het vorige. De 
kleuters halen de voorwerpen uit de tas en leggen die in de kring. Ze benoemen de 
voorwerpen en verwoorden waarvoor ze dienen. Soms zitten er twee voorwerpen 
in de tas die er wel/niet in thuishoren. Soms zit er van elk een in, het is telkens een 
verrassing.

2.3 ✱ Wat mag er mee naar school?
Nu alles uit de schooltassen is, vraagt de klaspop beurtelings aan elke kleuter om 
iets nemen wat mee mag naar school. De kleuter benoemt het voorwerp en vertelt 
waarom het mee mag naar de klas. De andere kleuters beamen of ontkennen. Tus-
sendoor fopt de klaspop nog eens.
Als alle spullen gevonden zijn die mee mogen naar de klas, leggen de kleuters die 
terug in de kring.

2.4 ✱ Wat mag er niet mee naar school?
Het spel herbegint maar nu vraagt de klaspop wat er niet mee mag naar de klas. 
De kleuters krijgen om de beurt de kans om een voorwerp te zoeken en te vertellen 
waarom het niet mee mag.

2.5 ✱ Kunnen we dit ook?
Alle voorwerpen liggen terug bij elkaar. Je plaatst twee tafels in de kring. De klaspop 
legt uit wat er moet gebeuren. Op de ene tafel legt hij of zij een schooltas: ‘Hier leg 
je alle dingen die wel mee mogen naar de klas, die in de schooltas horen. Op de 
andere tafel leg je de voorwerpen die niet in de tas horen.’
Na het spel vergelijken de kleuters waar er het meest/minst dingen liggen. 

Mogelijke woorden en uitdrukkingen
Mag er wel in, mag er niet in, veel, niet veel, meest, minst …

3 Afsluiter Om af te ronden brengen de kleuters de spullen in het speelhuis. Daar kunnen ze 
eventueel de eigen schooltas open- en dichtmaken, er spullen in stoppen, eruit halen 
en experimenteren met de sluiting.  
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