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FICHE 1

Activiteit 6
Ik kan al naar het toilet

Doel De kleuters kunnen zelfstandig naar het toilet gaan.

GO! De kleuters kunnen hun actie begeleiden met taal als ondersteuning. NL-SPR 3.1

OVSG De kleuters kunnen opgedane impressies verwoorden. DB-NL-SPR-03-7

VVKBaO De kleuters kunnen verbaal of non-verbaal hulp vragen bij elementaire verzorgingsta-
ken. (78)

Materiaal - klaspop 
- ‘peutertoiletje’ 
- peperkoek 
- geel gekleurd water
- toiletpapier
- tandenborstel
- spons 
- zakdoek
- bijlage 3: versje 
- fotokaarten: stappenplan naar het toilet gaan

Vooraf De kleuters kennen de klaspop.
Meng de peperkoek met een beetje water, vorm er zo een ‘drolletje’ van en leg dat in 
het peutertoilet. 
Een ‘plasje’ maak je door een druppel gele ecoline in wat water op te lossen.
Plaats het peutertoiletje in je klas zodanig dat iedereen kan zien wat erin ligt.

Goed
om weten

Toiletbezoek/zindelijkheidstraining kun je niet forceren, meldt wel aan de ouders dat 
je dit in de klas opneemt en vraag of ze hieraan willen meewerken.

Je kunt afhankelijk van het aantal kleuters een of meerdere ‘plassleutels’ ter beschik-
king leggen van de kleuters. Wie naar het toilet gaat, neemt een plassleutel mee. Is 
er geen sleutel meer, dan moet de kleuter even wachten. Zo vermijd je dat er te veel 
kleuters tegelijk bij de toiletten zijn. Als het echter zeer dringend is, moeten ze het 
zeggen. 

De kleuters kunnen ook op de plaats van de sleutel hun kenteken hangen. Zo zie je 
onmiddellijk wie er weg is.
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Evaluatie Spreken 7
Verwoorden wat je doet, wat je maakt, wat je bij je hebt …

Met lichaamstaal/woorden beamen als de leid(st)er vertelt wat je doet (materiaal, 
handelingen … benoemen)
Op vraag van de leid(st)er antwoorden met lichaamstaal (knikken, aanwijzen …) met 
woorden of met een korte zin
Op eigen niveau vertellen wat je doet, wat je maakt, wat je bij je hebt …

6 Activiteit 6
Ik kan al naar het toilet
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6 Activiteit 6
Ik kan al naar het toilet

1 Introductie
klaspop

De kleuters zitten in de kring.
De klaspop zit op jouw schoot en fluistert verlegen iets in jouw oor.
Je vraagt of de klaspop het een beetje luider wil zeggen.
De klaspop zegt dat hij/zij naar het toilet moet. Je herhaalt dat. Vraag aan de kleu-
ters of zij een toilet zien. Samen gaan jullie op zoek gaan naar een toilet. Je vraagt 
telkens opnieuw: ‘Wie ziet er een toilet?’

2 Kern
peutertoilet

tandenborstel
spons
zakdoek
toiletpapier

2.1 ✱ Op het toilet 
Je gaat met de kleuters tot bij het peutertoilet en vraagt hen: ‘Wat moet ik nu doen 
met onze pop?’ - ‘Op het toilet zetten.’ -  ‘Oei! Eerst nog de onderbroek uitdoen.’ Zeg 
daarbij een deel van het versje. Laat de kleuters mee herhalen: pop zit op het toilet.

2.2 ✱ Wat ligt er in het toilet?
Laat de kleuters zien wat er in het potje ligt: plasje (pipi), hoopje (kaka). ‘Flink gedaan 
pop! Nu je bips (poep) afvegen.’ Laat de kleuters raden waarmee je dat moet doen. 
Met een tandenborstel? Met een spons? Met een zakdoek? Neen! Met toiletpapier!

2.3 ✱ Alles in het toilet   
Waarin moeten we dit nu doen? Ga samen met je groep op zoek naar de ‘echte toilet-
ten’. Doe alles in het toilet en spoel door. Wsssssshhhh, laat het geluid van doorspoe-
len nabootsen.

Naargelang het taalniveau van je groep kun je dat enkele keren herhalen bijvoorbeeld 
in de voormiddag en in de namiddag.
Ga aanvankelijk klassikaal naar het toilet en herhaal telkens wat er wordt gedaan 
door middel van het versje. Neem de klaspop mee, dat zorgt voor herkenning.

2.4 ✱ Verwoorden
Handig is ook om – indien mogelijk – de kinderverzorg(st)er hierbij te betrekken. Ver-
woordt telkens wat je doet: riem losmaken, knoop opendoen, rits openmaken, broek 
naar beneden trekken, rok/jurk  omhoog doen, op het toilet gaan zitten …
Stel tijdens het toiletbezoek ook zoveel mogelijk vragen:
- Wat moet je met je rok doen? omhoog/omlaag
- Wat moet je met je knoop/rits doen? open/dicht doen
- Wat moet je met je broek/onderbroek doen? omhoog/omlaag
- Waar zit je nu? op het toilet
- Wat moet je doen als je klaar bent? de bips afvegen 
- Waarmee vegen we de bips af? met toiletpapier
- Wat moeten we doen als je helemaal klaar bent? doorspoelen

3 Afsluiter
bijlage 3
fotokaarten

Breng het versje aan met de klaspop en met de foto’s. 
Herhaal het versje telkens de kleuters naar het toilet gaan. 
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Bijlage 3 Versje

Rok omhoog
Broek omlaag

Ik zit
op het toilet

Roepen maar

Ik ben klaar!

(Het versje wordt uitgebeeld, op het einde roepen de kleuters heel luid ‘Ik ben klaar’.)
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