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JK 1  Basale ontwikkeling 

JK 1.1  Zelfbeleving, zelfbesef, competentie 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Geeft het verschil in 
concrete gedragingen 
en basale emoties van 
zichzelf en van anderen 
aan; 
Toont eigenheid in 
gedrag. 

Benoemt het gedrag 
van zichzelf en van 
anderen en maakt nog 
geen verschil in de 
achterliggende 
bedoelingen. 

Wordt zich bewust van 
de eigen competenties; 
stelt eigen behoeften 
korte tijd uit. 

Groeiend 
zelfbewustzijn: 
vergelijkt zichzelf 
bewust met anderen en 
verbindt daaraan 
waarderingen over de 
eigen competenties en 
die van anderen. 

Geeft concreet het 
verband tussen de 
eigen inzet en het 
resultaat aan; 
krijgt steeds meer 
controle over het eigen 
gedrag. 

Wordt zich bewust dat 
er verschillen zijn 
tussen zichzelf en de 
anderen in denken en 
doen, maar ook in 
competenties. 
Denkt bewust na over 
zichzelf; stelt eigen 
behoeften lange tijd uit of 
ziet ervan af. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Geeft aan wat hij 
   wel/niet wil en 
   waarom. 
 
 Voelt zich 
   emotioneel vrij. 
 
 Stelt eigen 
   behoeftes uit 
   (beheersing en 
   zelfcontrole). 
 
 Kent, herkent en 
   drukt gevoelens 
   uit: blij, bang, 
   boos, verdrietig. 
 
 Ontwikkelt 
   weerbaarheid. 

 Wordt zich 
   bewust van 
   eigen voorkeur 
   en maakt die 
   kenbaar. 
 
 Vergelijkt het 
   eigen gedrag 
   met het gedrag 
   van anderen. 

 Wordt zich 
   bewust van de 
   eigen 
   competenties; 
   wat lukt wel en 
   wat lukt niet. 
 
 Wat kan het 
   wel/niet, wat een 
   ander kind 
   wel/niet kan. 
 
 Stelt eigen 
   behoeftes uit; 
   wacht even. 
 
 Geeft  
   succes- 
   ervaringen aan. 

 Wordt zich 
   bewust van 
   eigen gevoelens, 
   verlangens en 
   vergelijkt deze  
   met andere 
   kinderen. 
 
 Geeft aan 
   waarom iets 
   gelukt is. 
 
 Vergelijkt zich 
   bewust met 
   anderen.  
 
 Geeft een eigen 
   mening. 

 Wordt bewust 
   van eigen 
   competenties en 
   benoemt 
   deze zelf. 
  
 Ervaart dat    
   eigen 
   competenties 
   steeds 
   veranderen. 
 
 Geeft aan 
   waardoor iets 
   wel/niet gelukt is. 
 
 Anticipeert op 
   eigen 
   competenties. 
 
 Heeft 
   zelfcontrole over 
   het eigen gedrag 
   (stuurt eigen 
   gedrag). 

 Anticipeert op 
   competenties en 
   bedoelingen van 
   zichzelf en 
   anderen (houdt 
   rekening met 
   anderen). 
 
 Ervaart  
   subjectiviteit van 
   eigen beleving 
   en wordt bewust. 
 
 Geeft eigen 
   gedachten 
   weer. 
 
 Geeft aan of 
   het wel of niet 
   zijn best heeft   
   gedaan. 
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Methodiek: 
 
Omgeving: 
Zorgdragen voor voldoende speelruimte. 
Zorgdragen voor gevarieerde, stimulerende en 
verzorgde omgeving. 
Zorgdragen voor uitnodigende materialen in 
voldoende mate. 
Aanbrengen van veranderingen. 
 
Vrije situaties: 
Aandacht voor emoties: deze benoemen en 
verwoorden. 
Belangstelling tonen. 
Initiatief nemen in contact. 
Observeren van welzijn. 
Stimuleren, aanmoedigen. 
Positief bevestigen. 
Bij conflicten helpen probleem op te lossen. 
Het volgen van het verloop van de activiteiten. 
Stimuleren, spelsuggesties aandragen. 
Meespelen. 
Corrigeren of ingrijpen. 

Begeleide en geleide situaties: 
Zorgen voor goede beurtverdeling. 
Helpen bij moeilijke situaties. 
Kinderen helpen bij het opkomen van zichzelf.  
Verwoorden van gevoelens, gedachten, gedrag en 
de consequenties. 
Sensitief en responsief zijn. 
Interacties tussen kinderen op gang brengen  
waarin taal met gebruikt. 
Reflecteren op het spel, de activiteit, de taak 
Naast het gebruikelijke materiaal nieuw materiaal  
toevoegen. 
Stimuleren, aanmoedigen. 
Structureren van een spel. 
Voordoen, voorzingen. 
Verwoorden van handelingen, ideeën. 
Refereren aan spelregels. 
Aanwijzingen geven. 

Leerstrategieën: 
Strategieën: waarnemen 
Lichamelijk - motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken,visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 
 

Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 
 

Strategieën: Inprenting 
Geheugensteun (bijv. rijmpje, afbeelding). 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen. 
 

Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 
Activiteiten: 
Persoonlijkheidsvormende activiteit. 
Sociale activiteit. 
Verzorgende activiteit. 
Speelactiviteit. 
Expressie, beeldende en muzikale activiteit. 
Bewegingsactiviteit. 
Waarnemingsactiviteit. 
Gespreks- en luisteractiviteit. 
Verkennende en constructieve activiteit. 
Lees- en schrijfactiviteit. 
Reken- en wiskundeactiviteit. 

Buitenspel: 
Klimmen en klauteren. 
Schommelen, wippen. 
Spelen met rijdend materiaal. 
Bouwen en construeren. 
Spelen met zand. 
Spelen met water. 
Spelen met zeepsop. 
Spelen met zand en water; maken van bergen en 
kuilen, muren, torens en grachten, tunnels, wegen 
en bruggen, allerlei gerechten,  zandtekeningen. 
Zandverstoppertje spelen. 
Balspelletjes met groot en klein materiaal. 
Sport en spelletjes (tikspelen, stoeispelen, 
doelspelen). 
Kruipen. 
Springen. 
Vliegeren. 
 

Zang- en dansspelletjes. 
 
Kringactiviteiten. 
 
Creatieve activiteiten. 
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Materialen, leermiddelen: 
 
Buitenspel: 
Klimrek, klimboom, klimnet, klimtouw, planken, 
glijbaan. 
Schommels, touwladder, wipwap. 
Duw- en trekkarren, kruiwagens, driewielers, 
steppen, fietsen, poppenwagens, tractor. 
Construeren met: kisten, planken, kleden, 
gordijnen, touwen, ronde buizen, trapezium. 
Grote en kleine scheppen, emmers, vormen, 
zeven, planken, plastic bekers, potten, pannen,   
teiltjes.  
Water, teiltjes, gieters, emmers, slangen, 
trechters, lege plastic flessen. 
Bellenblaasmateriaal, rietjes, blaaspijpjes. 
Harken, zeven, gieten, scheppen, molens, 
trechters, vormen, lepels. 
Allerlei kleine attributen zoals autootjes, 
poppetjes, balletjes, etc. 
Grote en kleine ballen, zachte en harde ballen, 
kegels, een korf, een mand; badmintonrackets en 
shuttles of zachte ballen. 
Stelten, hoepels, rolschaatsen, springtouwen, 
knikkers; stoepkrijt. 
Autobanden, tunnels, buizen. 
Lange en korte springtouwen, hoepels, 
hinkelbanen. 
Vliegers (evt. zelfgemaakt). 

Binnenspel: 
Muziekinstrumenten 
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JK 1  Basale ontwikkeling 

JK 1.2  Zelfstandigheid, autonomie 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Kiest zelf een 
enkelvoudige activiteit 
en voert deze 
zelfstandig uit; neemt 
initiatief om zichzelf korte 
en eenvoudige doelen te 
stellen. 

Voert een eenvoudige 
aangeboden activiteit 
zelfstandig uit en vraagt 
daarbij alleen hulp als 
het nodig is. 

Voert zelfgekozen en in 
deeltaken aangeboden 
complexe activiteiten 
zelfstandig uit; kiest 
bewust en komt tot 
eenvoudig plannings-
gedrag. 

Voert een aangeboden 
complexe activiteit 
zelfstandig uit; neemt 
initiatief om deze zo nodig 
zelf te splitsen in 
deeltaken; komt tot 
eenvoudig probleem-
oplossend gedrag. 

Kiest bewust en vanuit 
zichzelf een taak en is 
aanspreekbaar op de 
keuze en uitvoering; 
Geeft aan waarom deze 
taak gekozen is. Past het 
gedrag naar 
omstandigheden aan. 

Voelt zich zelf 
verantwoordelijk voor 
de uitvoering en het 
resultaat van de 
activiteit; weert keuzes 
op concreet niveau niet. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Kiest zelfstandig 
   activiteiten en 
   voert deze 
   zelfstandig uit. 
 
 Neemt initiatief 
   om zichzelf een 
   doel te stellen. 
 
 Verwerft 
   gewoonten. 
 
 Maakt rituelen, 
   regels en 
   afspraken eigen, 
   die niet zo 
   concreet zijn. 
 
 Ruimt gebruikte 
   materialen op. 
 

 Leert hulp te 
   vragen slechts 
   als dit nodig is. 
 
 Werkt    
   zelfstandig 
   met het 
   materiaal, 
   waarvoor het 
   bedoeld is. 
 
 Voert een 
   aangeboden 
   taak zelfstandig 
   uit en maakt  
   deze af. 

 Neemt 
   initiatieven tot 
   het kiezen van 
   allerlei 
   activiteiten. 
 
 Voert aan- 
   geboden taken    
   en 
   zelfgekozen 
   activiteiten 
   zelfstandig uit. 
 
 Plant op 
   eenvoudige 
   wijze. 
 
 Bedenkt 
   verschillende 
   mogelijkheden 
   en verwoordt ze. 
 
 Verzamelt 
   materialen 
   alvorens te 
   beginnen aan 
   een activiteit 
   (voorbereiden). 
 
 Blikt terug op de 
   activiteit. 

 Voert zelfstandig 
   een aangeboden 
   complexe taak 
   uit. 
 
 Splitst    
   activiteiten 
   en taken zo 
   nodig op in 
   deeltaken. 
 
 Bedenkt 
   oplossingen voor 
   kleine 
   problemen. 
 
 Voelt zich 
   verantwoordelijk 
   voor verloop en 
   resultaat van 
   een activiteit of 
   taak. 
 
 Herkent kleine 
   problemen en 
   probeert ze op te 
   lossen. 
 
 Gebruikt eigen 
   voorkennis of 
   ervaringen om 
   problemen op te 
   lossen. 

 Kiest zelf bewust 
   een taak. 
 
 Voelt zich 
   verantwoordelijk 
   voor uitvoering 
   en resultaat van 
   activiteiten. 
 
 Geeft aan wel of 
   niet tevreden te 
   zijn over 
   resultaat en 
   waarom. 
 
 Reflecteert 
   op eigen inzet 
   t.a.v. de taak. 
 
 Denkt na over 
   eigen 
   oplossings- 
   proces en  
   verwoordt dit. 
 
 

 Lost geheel 
   zelfstandig een 
   concreet 
   probleem op 
   verschillende 
   wijzen op. 
 
 Denkt na over 
   eigen 
   oplossings- 
   proces en  
   verwoordt dit. 
 
 Biedt hulp aan 
   aan anderen bij 
   complexe taken. 
 
 Reflecteert op 
   eigen gevonden 
   oplossingen. 
 
 Zoekt informatie,    
   hanteert 
   eenvoudige 
   bronnen. 
 
 Voelt zich 
   verantwoordelijk 
   voor de 
   uitvoering van de 
   taak/activiteit. 
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Methodiek: 
 

Vrije situaties: 
Zorgdragen voor een breed en uitdagend 
activiteitenaanbod waarin kinderen zelf kunnen 
kiezen. 
Zorgdragen voor voldoende materialen en 
hulpmaterialen. 
Observeren van wat kinderen kiezen en hoe zij 
vervolgens daarmee omgaan. 
Stimuleren om waar mogelijk zelf problemen op te 
lossen. 
 
Begeleide en geleide situaties: 
Helpen bij het kiezen van activiteiten. 
Helpen bij het structureren van de activiteit: wat ga ik 
doen; wat heb ik nodig; hoe begin ik; wat doe ik 
vervolgens, etc. 
Helpen bij het oplossen van problemen. 
Reflecteren op eigen handelen. 

 Strategieën: 
Lichamelijk-motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken,visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 
 

Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 
 

Strategieën: Inprenting 
Geheugensteuning (b.v. rijmpje, afbeelding). 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen. 
 

Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Tijdens alle activiteiten: 
Zelf kiezen uit aangeboden activiteiten. 
Zelf plannen van activiteiten: Wat ga ik doen? Wat 
heb ik nodig?Wie doen er mee? 
 
Buitenspel of speellokaal: 
Klimmen en klauteren. 
Schommelen. 
Wippen. 
Rijden. 
Bouwen en construeren. 
Spelen met zand. 
Spelen met water. 
Spelen met zand en water: maken van bergen en 
kuilen, muren, torens en grachten, tunnels, wegen en 
bruggen, allerlei gerechten. 
Zandtekeningen. 
Zandverstoppertje spelen. 
Sport en spelletjes. 
Symbolisch spel. 
Kruipen.  
Springen. 
Vliegeren. 
Zang- en dansspelletjes. 
Tikspelen. 
Stoeispelen. 
Doelspelen. 
Verstoppertje. 
 

Spelen en werken in de klas of op de gang: 
Spelen of werken in een vaste hoek: 
Knutselhoek. 
Schilderhoek. 
Puzzelhoek. 
Bouw- en constructiehoek. 
Lees-schrijfhoek. 
Zandtafel. 
Watertafel met * koud water of * warm water.  

of sop. 
Tekenbord. 
Spelen in een hoek van tijdelijke aard: huishoek, 
winkel, restaurant, bakkerij, ziekenhuis, circus, het 
postkantoor, enz. 
Activiteiten om rollen te leren kennen en te leren 
spelen: liedjes, versjes, spelletjes, gesprekjes, 
uitstapjes waarin rollen worden gespeeld. 
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Materialen, leermiddelen: 
 

Planbord met pictogrammen van de aangeboden 
activiteiten, naamkaartjes, kleurcodes. 
Eventueel pictogrammen om de denkstappen te 
visualiseren. 
Klimrek, klimboom, klimnet, klimtouw, planken, 
glijbaan. 
Schommels, touwladder. 
Wipwap. 
Duw- en trekkarren, kruiwagens, driewielers, 
steppen, fietsen, poppenwagens, tractor. 
Kisten, planken, kleden, gordijnen, touwen, ronde 
buizen, trapezium. 
Grote en kleine scheppen, emmers, vormen, zeven, 
planken, plastic bekers, potten, pannen, teiltjes. 
Een buitenkraan of waterbak, teiltjes, gieters, 
emmers, slangen, trechters, lege plastic flessen; sop 
met bellenblaasdingen. 
Harken, zeven, gieten, scheppen, vormen, bakjes, 
lepels. 
Stokken en stokjes. 
Allerlei kleine attributen: poppetjes, balletjes, 
autootjes, enz. 
Grote en kleine ballen, zachte en harde ballen, 
kegels, een korf, een mand; badmintonrackets en 
shuttles of zachte ballen; stelten, hoepels, 
rolschaatsen, springtouwen; knikkers; stoepkrijt, etc. 
 
 

Kleden, verkleedkleren, potten en pannen, poppen, 
enz. 
Autobanden, tunnels, buizen. 
Lange en korte springtouwen, hoepels, hinkelbanen. 
Vliegers (evt. zelf gemaakt). 
Allerlei passende kleding en/of attributen. 
Bal, wasknijper, touwtjes. 
Bal, grote mat. 
Korf, basket, kist, grote ballen, kleine ballen. 
Blinddoek. 
Kosteloos materiaal, vouwbladen, tekenpapier, 
sitspapier, lijm plaksel, scharen, potloden, wasco, 
stiften. 
Schorten, kwasten, verf. 
Puzzels. 
Constructiematerialen als Lego, Nopper, Kne’x, Sio-
montage, houten blokken, bouwplankjes, groot 
bouwmateriaal, planken, wereldspelmateriaal, 
auto’s, poppetjes, mat of vloerkleed. 
Prentenboeken, voorleesboeken, woordkaartjes, 
stempeldozen met stempelkussens, stiften, 
potloden, papier, flanelbordletters. 
Grote bak met zand, schepjes, zeven, zandmolens, 
vormen, schelpen, wereldspelmateriaal, plastic 
dieren, plankjes, auto’s. 
Trechters, bekers, plastic flessen, watermolens, 
bootjes, (magneet)vissen, hengels (met magneet), 
bellenblaasattributen. 
Schoolbord, krijt, bordenwisser. 
 

Passende attributen zoals een vloerkleed, een kast, 
dekens, gordijnen, een rek voor verkleedkleren, een 
tafel, een spiegel, serviesgoed,  speelgoedbeesten, 
poppen, een telefoon; verkleedkleren, etc. 
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JK 1  Basale ontwikkeling 

JK 1.3  Zelfredzaamheid 

 
4                                                                          5                                                                                     6                                                                     7 

                        

Redt zichzelf bij eten, 
drinken en naar het 
toilet gaan. 

Redt zichzelf bij aan- en 
uitkleden met 
eenvoudige sluitingen; 
ruimt zelf materialen op. 

Kleedt zichzelf aan- en 
uit, maar is nog niet altijd 
juist aangekleed. 

Is zich bewust van het 
eigen uiterlijk en 
verzorging; let hierop 
ook bij anderen. 

Is zelfredzaam in de 
dagelijkse school-
situatie. 

Is zelfredzaam in allerlei 
situaties 
(zelfverzorgend). 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Eet en drinkt zelf  
   zonder te  
   morsen. 
 
 Gaat zelfstandig 
   naar het toilet. 
 
 Wast zelf   
   handen 
   na het toilet. 
 
 Snuit zelf de  
   neus. 
 

 Doet kledingstuk 
   zonder moeilijke 
   sluitingen 
   zelfstandig en in 
   juiste volgorde 
   aan (knopen, 
   ritsen, 
   klittenband). 
 
 Ruimt gebruikte 
   materialen op. 
 
 Legt kleding- 
   stukken op de 
   juiste plaats(en). 
 

 Doet kleding- 
   stukken op de 
   juiste wijze aan 
   zonder 
   verwisselingen. 
 

 Let op eigen 
   uiterlijk (schoon, 
   verzorgd). 
 
 Kijkt kritisch 
   kijken naar 
   anderen en de 
   omgeving t.a.v. 
   verzorging. 
 
 Poetst tanden  
   met enige hulp. 
 

 Redt zich met 
   kledingstukken 
   of schoenen met 
   moeilijke 
   sluitingen (kleine 
   knopen, gespen, 
   veters etc.). 
 
 Verzorgt zich 
   zelfstandig. 
 
 Poetst zelf 
   tanden. 
 

 Ruimt    
   zelfstandig 
    materialen op. 
 
 Draagt zorg voor 
    de omgeving 
    (legt op de 
    plaats waar het 
    hoort). 
 
 Doet zelfstandig 
    andere kleding 
    aan. 
 
 Neemt 
   preventieve 
    maatregelen 
    om vuil worden 
    te voorkomen. 
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Methodiek: 
 

In vrije, begeleide en geleide situaties: 
Aanmoedigen om handelingen zelf uit te voeren. 
Helpen waar het kind dit nodig heeft. 
Kinderen op elkaar betrekken: elkaar helpen. 
Positief bevestigen wanneer iets lukt. 
Invoelend begrijpen wanneer iets niet lukt. 
Eigen handelingen van het kind verbaal 
ondersteunen. 
Bij hulp handelingen verbaal ondersteunen. 
Structuur aanreiken: eerst doe je … en dan doe je… 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel  Jonge Kinderen 

16 
 

Activiteiten, werkvormen: 
  
Aspecten van zelfredzaamheid doen zich gedurende 
de gehele dag voor in allerlei situaties: 
Op school komen, jas ophangen aan de kapstok  
hangen. 
Zelf een activiteit kiezen. 
Zelfstandig benodigde (hulp)materialen pakken. 
Om hulp vragen als dit nodig is. 
Zelf eten en drinken. 
Zelf naar het toilet gaan als dit nodig is. 
Zelf handen wassen, neus snuiten. 
Zelfstandig aan- en uitkleden. 
Zelfstandig sluitingen van kleding openen en  
sluiten. 
Reageren op enkelvoudige opdrachten. 
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Materialen, leermiddelen: 
 
Rekjes met klittenbandsluiting, ritssluiting, knopen, 
veters. 
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JK 1  Basale ontwikkeling 

JK 1.4  Emotionele welbevinding, emotionele ontwikkeling 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Herkent in gewone 
dagelijkse situaties 
basisgevoelens van 
anderen en zichzelf. 

Onderkent en benoemt 
de basisgevoelens bij 
anderen en zichzelf en 
speelt hierop in. 

Toont gevoelens van 
sympathie en afwijzing 
ten opzichte van andere 
kinderen. 

Toont spontaan emoties 
van trots, schuld, 
verlegenheid, schaamte 
en brengt dit ter sprake. 

Drukt spontaan 
gevoelens uit en 
gebruikt dit ook op 
passende wijze in spel- 
en omgangssituaties. 

“Speelt” met gevoelens 
(humor, overdrijven) en 
relativeert. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Leert andere 
   kinderen en 
   volwassenen  
   kennen, bijv.  
   door vragen te  
   stellen 
   (‘Wie ben jij?’). 
 
 Ontwikkelt en 
   ervaart een 
   gevoel van 
   saamhorigheid. 
 
 Herkent 
   gevoelens van 
   anderen. 
 
 Herkent eigen 
   Gevoelens. 
 

 Onderkent en 
   benoemt basale 
   gevoelens van 
   anderen en van 
   zichzelf. 
 
 Speelt in op 
   basale 
   gevoelens van 
   anderen. 
 
 Beeldt de 
   basisgevoelens 
   uit: bang, boos, 
   blij, verdrietig. 

 Houdt zich aan 
   afspraken, die 
   een gevoel van 
   veiligheid voor 
   elk kind in de 
   groep garan- 
   deren: elkaar 
   geen pijn doen, 
   elkaar niet 
   plagen, etc. 
 
 Speelt in op de 
   gevoelens van 
   anderen door 
   verbaal en non- 
   verbaal gedrag. 
 
 Geeft aan met 
   welke kinderen 
   hij wil spelen 
   en waarom. 
 
 Onderkent meer    
   verfijnde  
   gevoelens. 

 Toont emoties 
   van trots, schuld, 
   schaamte, 
   verlegenheid en 
   maakt dit 
   bespreekbaar. 
 
 Onderkent 
   nuances in 
   gevoelens. 
 
 Vergelijkt zich 
   met andere 
   kinderen. 

 Uit gevoelens op 
   passende wijze 
   in spel- en  
   omgangs- 
   situaties. 
 
 Geeft aan/       
   benoemt eigen 
   competenties. 
 
 Benoemt 
   situaties, waarin 
   emoties een rol 
   spelen. 

 Speelt met 
   gevoelens. 
 
 Relativeert. 
 
 Geeft gevoelens 
   meer afstan-  
   delijk/zakelijk 
   aan. 
 
 Geeft achteraf 
   aan welke 
   emoties een rol 
   speelden. 
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Methodiek: 
 

Een veilige sfeer creëren door duidelijk te zijn: 
Dagritme bespreken en visualiseren, verwoorden van 
hetgeen je doet (voorspelbaar zijn). 
Observeren van welbevinden en betrokkenheid. 
Nagaan waar de behoeftes van de kinderen liggen en 
hierop het aanbod afstemmen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Kringactiviteiten: 
Kennismakingsspelletjes. 
Omgaan met materialen uit de thuiswereld. 
Gesprekjes voeren over zaken binnen de directe 
eigen leefwereld. 
Liedjes zingen. 
Verhalen en prentenboeken. 
Liedjes, gedichtjes. 
Spelen met poppen, vingerpoppetjes. 
 
Tijdens buitenspel of in het speellokaal: 
Zang- en dansspelletjes. 
Stiltespelletjes. 
Vrij spel met grote en/of kleine materialen. 
Bewegen op muziek. 

 
In de klas of op de gang: 
Leeshoek met allerlei soorten boeken. 
Luisteren naar verhalen op band. 
Luisteren naar liedjes, muziek. 
Werken met ongevormde materialen (zand, water, 
klei, graan, scheerschuim). 
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Materialen, leermiddelen: 
 

Foto’s; persoonlijke eigendommen van kinderen. 
Speelgoed of knuffels van thuis. 
Boeken, platen, foto’s. 
Muziekinstrumenten. 
Boeken, platen, attributen die betrekking hebben op 
het materiaal. 
Bijpassende attributen. 
Poppenkastpoppen, handpoppen, vingerpopjes, 
marionet, pluche dieren. 
Attributen passend bij het lied of spel. 
Blinddoek, muziekinstrumenten. 
Grote ballen, kleine ballen, pittenzakken, blokken, 
ringen, groot constructiemateriaal, kleden, kisten, 
grote dozen, etc. 
Muziekinstrumenten, CD’s met liedjes uitnodigend 
voor dans en drama. 
Prentenboeken, voorleesboeken, voelboeken, strips, 
platenboeken, fotoboeken. 
CD-speler met CD’s met verhalen, prentenboeken. 
CD-speler met CD’s met liedjes. 
zandtafel met zand gevuld, watertafel met warm of 
koud water, sop, graan, rijst, erwten, bonen; 
synthetische klei, natuurklei, scheerschuim (evt. met 
wat verf gemengd), vingerverf. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel  Jonge Kinderen 

23 
 

JK 1  Basale ontwikkeling 

JK 1.5  Relatie met volwassenen 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                                   7 

                        

Neemt zelf initiatief tot 
contact met de 
vertrouwde volwassene 
en zoekt met name 
nabijheid in spannende 
situaties. 

Zoekt regelmatig 
gericht/passend 
contact. 
De vertrouwde 
volwassene is meer op 
afstand. 

In de relatie met de 
volwassene ontstaat 
wederkerigheid en de 
contacten duren langer. 

Differentieert bij 
meerdere volwassenen 
tussen bekende en 
onbekende personen en 
past het gedrag hierop 
aan. 

Is zelfstandig in de 
relatie met de 
volwassene en neemt 
een meer zakelijke 
houding aan. 

Is zich bewust van de 
rol van de volwassene 
en de eigen rol, past 
zich hierop aan en 
anticipeert op het 
gedrag van de 
volwassene. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Is gericht  op 
   bekende 
   volwassenen. 
 
 Neemt initiatief  
   in het contact 
   met de 
   vertrouwde 
   volwassenen. 
 
 Ontwikkelt een 
   vertrouwens- 
   band met de 
   volwassenen. 
 
 Volgt leiding, 
   werkt mee. 
 
 Zoekt in  
   spannende  
   situaties de  
   vertrouwde 
   volwassene op. 

 Durft zichzelf 
   kenbaar te tonen 
   aan anderen. 
 
 Vraagt de 
   vertrouwde 
   volwassenen om 
   hulp. 
 
 Zoekt contact 
   met minder 
   vertrouwde 
   volwassenen  
   (verbaal/non- 
   verbaal). 
 
 Houdt zich aan 
   afspraken, die 
   gemaakt zijn met 
   de volwassenen 
 
 Toont emoties 
   ten opzichte van 
   de volwassene. 
 
 Zoekt minder 
   lichamelijk 
   contact (neemt 
   gepaste 
   afstand). 
 

 Deelt aandacht 
   van de juf 
   met andere 
   kinderen in de 
   groep. 
 
 Staat open voor 
   gedachten, 
   gevoelens, 
   bedoelingen van 
   de leerkracht. 
 
 Speelt verbaal 
   en non-verbaal 
   op een ander in. 
 
 Neemt initiatief 
   tot langer 
   durende 
   gesprekjes met 
   de volwassene 
   (hele verhalen). 

 Differentieert 
   tussen bekende 
   en onbekende 
   personen en 
   past het gedrag 
   hierop aan. 
 
 Spreekt 
   spontaan met 
   bekende 
   volwassenen. 
 
 Neemt actief de 
   beurt. 

 Vraagt hulp,  
   slechts als dit 
   nodig is. 
 
 Ontwikkelt en 
   maakt eigen 
   ideeën kenbaar 
   om problemen 
   op te lossen. 
 
 Houdt er 
   rekening mee 
   dat de 
   volwassene niet 
   altijd bereikbaar 
   is. 

 Past zich aan  
   aan de 
   verwachtingen 
   die de 
   volwassene van 
   hem/haar heeft. 
   De leerkracht 
   wordt gezien als 
   leerkracht. 
 
 Voelt sociale 
   situaties aan en 
   speelt hierop in 
   (anticipeert op 
   de situatie). 
 
 Geeft eigen 
   mening (die kan 
   verschillen van 
   de volwassene). 
 
 Neemt leiding in   
   een gesprek. 
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Methodiek: 
 
Vrije, begeleide en geleide situaties: 
Zorgdragen voor een veilige en vertrouwde sfeer. 
Hanteren van een sensitieve (ontvangen van signalen 
die kinderen uitzenden) en responsieve (adequaat 
reageren) attitude. 
Acceptatie en echtheid tonen. 
Volgen en ontvangstbevestiging geven. 
Positief bevestigen. 
Stimuleren, aanmoedigen. 
Structuur bieden. 
Eigen gevoelens en ervaringen verwoorden. 
Aansluiten bij wat het kind durft. 
Helpen bij oplossen van problemen 
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Activiteiten, werkvormen: 
 
Gedurende de gehele dag, in allerlei activiteiten is de 
relatie met de leerkracht aan de orde. Er wordt d.m.v. 
een sensitieve en responsieve houding van de 
leerkracht optimale kansen geboden voor werken aan 
die relatie. Vandaar dat er hier geen specifieke 
activiteiten genoemd worden. 

 
Kring: 
Gesprekken over gebeurtenissen en belevenissen. 
Gesprekken over incidenten. 
Gesprekken over verhalen. 
 

(Buiten)spel: 
Spelen aanleren door het geven van instructie, 
voordoen, meespelen. 
Gesprekken n.a.v. verloop van spel. 
Spontane gesprekken. 

 
Spelen en werken in de klas of op de gang: 
Spontane gesprekken. 
Gesprekken n.a.v. spel. 
Meespelen in een hoek. 
Gesprekken n.a.v. werkactiviteiten. 
Helpen bij het bouwen, construeren, spelen, 
knutselen, etc. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel  Jonge Kinderen 

27 
 

Materialen, leermiddelen: 
 
Prentenboeken. 
 
De leerkracht en andere bekende en vertrouwde 

volwassenen 
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JK 1  Basale ontwikkeling 

JK 1.6  Relatie met kinderen 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Heeft kortdurende 
contacten en imiteert 
gedrag van andere 
kinderen; beheerst 
basale sociale 
vaardigheden. 

Doet eenvoudig 
scènespel met één of 
enkele kinderen en 
heeft voorkeur voor 
bepaalde kinderen. 

Neemt initiatief tot 
interactie met meerdere 
kinderen. 

Toont wederkerige 
relaties met diverse 
kinderen, waarin ze 
elkaar aanvullen. 

Heeft langdurige 
contacten waarbij het 
kind zich begint te 
verplaatsen in de ander. 

Er is wederzijdse 
inbreng waarbij 
rekening gehouden 
wordt met de ander, 
maar in het handelen 
heerst nog het eigen 
perspectief. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 Beleeft gevoel 
   van saam- 
   horigheid. 
 
 Luistert naar 
   een ander. 
 
 Hanteert 
   groepsregels. 
 
 Praat met 
   andere kinderen. 
 
 Maakt afspraken 
   met de hulp van 
   een volwassene. 
 
 Op een ander   
   gericht zijn en  
   met zichzelf  
   bezig zijn, 
   wisselt elkaar  
   af. 
 
 Beheerst basale 
   sociale 
   vaardigheden: 
   aankijken en 
   groeten, iets 
   vragen, luisteren 
   naar de ander. 
 

 Komt voor 
   zichzelf op, 
   verdedigt zich. 
 
 Speelt 
   kortdurend 
   samen met een 
   of enkele 
   kinderen. 
 
 Werkt met 
   bepaalde 
   kinderen samen 
   aan een 
   activiteit. 
 
 Heeft een 
   voorkeur voor 
   bepaalde 
   kinderen. 
 
 

 Kent en verkent 
   verschillende 
   manieren van 
   omgaan met 
   elkaar. 
 
 Ontwikkelt de 
   bereidheid om 
   conflicten op te 
   lossen. 
 
 Durft zichzelf  te 
   tonen aan 
   anderen, geeft 
   een eigen 
   mening. 
 
 Geeft leiding. 
 
 Zoekt andere 
   kinderen op. 

 Gaat weder- 
   kerige relaties 
   aan, waarbij men 
   elkaar aanvult. 
 
 Ontwikkelt de 
   vaardigheid om 
   conflicten op te 
   lossen. 
 
 Draagt zorg voor 
   anderen. 
 
 Geeft en neemt. 
 
 Werkt samen 
   zonder de hulp 
   van een 
   volwassene.  
 
 Staat open voor 
   de gedachten, 
   gevoelens, 
   bedoelingen van 
   de ander. 
 
 Ontstaan van 
   structuren in het 
   contact (zich 
   houden aan het 
   thema, ontstaan 
   van een 
   spelverhaal). 
 

 Ontwikkelt het 
   besef dat andere 
   kinderen 
   dezelfde 
   situaties 
   verschillend 
   ervaren 
   en er 
   verschillend op 
   reageren. 
 
 Verplaatst zich   
   in de ander. 
 
 Houdt rekening  
   met de ander. 
 
 Zoekt naar vaste 
   relaties. 
 
 Heeft iets voor 
   de ander over of 
   leent uit. 
 
 Doet vaste 
   vriendschappen 
   ontstaan. 
 
 Geeft redenen 
   aan, waarom het 
   wel/niet iets met 
   anderen doet. 

 Wordt bewust dat er  
   factoren zijn die  
   verschillen in 
   beleven en in 
   reageren veroorzaken: 
   leeftijd, humeur, 
   verwachting. 
 
 Ontwikkelt het 
   besef dat het 
   eigen gedrag 
   invloed heeft op 
   de ander en dat 
   deze invloed 
   anders kan zijn 
   dan bedoeld. 
 
 Wordt bewust 
   van de invloed 
   van de ander op 
   de eigen 
   gevoelens en het 
   eigen gedrag. 
 
 Loopt vooruit op 
   het verwachte 
   gedrag van 
   andere kinderen. 
 
 Houdt rekening 
   met kinderen, 
   die iets niet 
   kunnen. 
 
 Neemt deel aan 
  afspraken op 
  groepsniveau. 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel  Jonge Kinderen 

30 
 

 
Methodiek: 
 

Vrije, begeleide en geleide situaties: 
Creëren van een veilige en vertrouwde sfeer. 
Sensitief en responsief zijn. 
Helpen oplossen van problemen. 
Bemiddelen. 
Kinderen op elkaar betrekken. 
Emoties van kinderen verwoorden. 
Verwoorden en verklaren van gedrag en emoties. 
Samen afspraken en regels maken. 
Zorgdragen voor consequent hanteren van afspraken 
en regels. 
Bestaande regels beargumenteren. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Buitenspel of speellokaal: 
Klimmen en klauteren. 
Schommelen, wippen. 
Rijden. 
Bouwen en construeren. 
Spelen met zand. 
Spelen met water. 
Spelen met zand en water: maken van bergen en 
kuilen, muren, torens en grachten, tunnels, wegen en 
bruggen, allerlei gerechten, zandtekeningen. 
Zandverstoppertje spelen. 
Sport en spelletjes met behulp van: 
Kruipen. 
Springen met behulp van. 
Vliegeren. 
Zang- en dansspelletjes. 
Tikspelen, stoeispelen, doelspelen, verstop- en 
zoekspelen. 
Rollenspelen. 

 
 

Spelen in de klas of op de gang: 
Spelen in een vaste hoek. 
Spelen in een hoek van tijdelijke aard: huishoek, 
winkel, restaurant, bakkerij, ziekenhuis, circus, het 
postkantoor, enz. 
Activiteiten om rollen te leren kennen en te leren 
spelen: liedjes, versjes, spelletjes, gesprekjes, 
uitstapjes waarin rollen worden gespeeld. 
 
Kringactiviteiten (in grote of kleine kring): 
Gesprekken voeren, luisteren naar elkaar, elkaar iets 
vertellen. 
Samen genieten van liedjes, verhalen, opzegversjes. 
Rollenspelletjes. 
Muziek maken. 
Creëren van een veilige en vertrouwde sfeer. 
Sfeer van saamhorigheid bevorderen door bijv. 
samen genieten van een verhaal, samen eten en 
drinken, etc. 
Kinderen op elkaar betrekken. 
Samen afspraken en regels maken. 

Spelactiviteiten in de klas of op de gang en 
buiten: 
Spelletjes doen waarbij 2 of meer spelers nodig zijn: 
tik- en wedstrijdspelen, zoekspelletjes, zang- en 
dansspelen, verstopspelletjes, bewegen op muziek. 
Activiteiten waarbij materiaal gedeeld moet worden: 
bijv. balspelen 
Activiteiten waarbij kinderen moeten wachten op hun 
beurt. 
Spelvormen waarbij de kinderen moeten 
samenwerken: bouw- en constructieactiviteiten, 
elkaar helpen bij oefeningen op gymtoestellen. 
Activiteiten organiseren waarbij de kinderen moeten 
overleggen: samen iets construeren, samen een spel 
opvoeren. 
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Materialen, leermiddelen: 
 

Klimrek, klimboom, klimnet, klimtouw, planken, 
glijbaan, etc. 
Schommels, touwladder, wipwap. 
Duw- en trekkarren, kruiwagens, driewielers, steppen, 
fietsen, poppenwagens, tractor, etc. 
Kisten, planken, kleden, gordijnen, touwen, ronde 
buizen, trapezium, etc. 
Grote en kleine scheppen, emmers, vormen, zeven, 
planken, plastic bekers, potten, pannen, teiltjes, etc. 
Buitenkraan of waterbak, teiltjes, gieters, emmers, 
slangen, trechters, lege plastic flessen; sop met 
bellenblaasdingen, etc. 
Harken, zeven, gieten, scheppen, filteren. 
Allerlei materialen om te verstoppen. 
Kleden, verkleedkleren, potten en pannen, poppen, 
grote en kleine ballen, zachte en harde ballen, 
kegels, een korf, een mand; 
badmintonrackets en shuttles of zachte ballen; 
stelten, hoepels, rolschaatsen, springtouwen; 
knikkers; stoepkrijt, etc. 
Autobanden, tunnels, buizen, etc. 
Lange en korte springtouwen, hoepels, hinkelbanen, 
etc. 
Vliegers. 
Passende attributen. 
Allerlei attributen, verkleedkleren, etc. 
Passende attributen 
Met passende attributen zoals een vloerkleed, een 
kast, dekens, gordijnen, een rek voor verkleedkleren,  

een tafel, een spiegel, serviesgoed, 
speelgoedbeesten, poppen, een telefoon; 
verkleedkleren, etc. 
Muziekinstrumenten. 
Pictogrammen maken voor het visueel ondersteunen 
van de gemaakte afspraak. 
Passende kleding en attributen. 
Grote ballen, kleine ballen, pittenzakken, ringen. 
Groot klim- en klautermateriaal, rijdend materiaal. 
Grote blokken, groot constructiemateriaal, kleden en 
doeken, palen, planken, banken, kasten, wandrek, 
klim- en klautermateriaal, evenwichtsbalk, loop-koord, 
ballen. 
Groot constructiemateriaal, klein constructie-
materiaal, grote blokken, kleine blokken, 
bouwplanken, wereldspelmateriaal, passende kleding 
en attributen. 

 

 

 
 
 
 
 
 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel  Jonge Kinderen 

33 
 

JK 1  Basale ontwikkeling 

JK 1.7  Omgang met afspraken, regels en materialen 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Weet wat mag en niet 
mag t.a.v. dagelijkse 
afspraken en regels; 
ruimt op verzoek van de 
volwassene op.  

Kan de verant-
woordelijkheid voor 
eenvoudige regels en 
materiaalgebruik aan. 

Houdt zich aan de 
(spel)regels en past 
zich aan aan 
herkenbare situaties en 
bekende materialen. 

Kan de verantwoording 
voor complexe regels 
aan en gebruikt de 
materialen op adequate 
wijze. 

Geeft zelf afspraken en 
regels aan. 
Houdt rekening met de 
kwaliteit van de 
materialen (sterkte e.d.). 

Voelt zich verant-
woordelijk voor 
gemaakte afspraken en 
materiaalgebruik en 
spreekt anderen hierop 
aan. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Weet wat wel en 
   wat niet mag 
   t.a.v. wat is 
   afgesproken. 
 
 Gebruikt 
   materiaal op een 
   passende, 
   gevarieerde 
   wijze. 
 
 Ruimt op  
   verzoek 
   van de 
   volwassene 
   materiaal op. 

 Pakt zelf 
   materialen en 
   ruimt ze later 
   weer op. 
 
 Kan de omgang 
   met eenvoudig 
   gemaakte 
   afspraken en 
   regels ten 
   aanzien van 
   dagelijkse 
   bezigheden aan 
   en houdt er 
   rekening mee. 

 Ontwikkelt 
   verantwoorde- 
   lijkheid voor 
   materiaal van 
   zichzelf of van 
   de ander. 
 
 Gebruikt 
   materialen 
   waarvoor ze 
   bedoeld zijn. 
 
 Houdt zich aan 
   eenvoudige 
   (spel)regels. 
 

 Ervaart en weet 
   dat afspraken, 
   grenzen en 
   regels kunnen 
   verschillen in 
   bijv. de klas, 
   thuis, ander 
   gezin. 
 
 Kent waarden en 
   normen in de 
   groep en 
   daarbuiten, 
   verkent en past 
   ze toe: eerlijk – 
   niet eerlijk. 
 
 Draagt  
   verantwoording 
   voor regels en 
   afspraken. 
 

 Neemt deel aan 
   het afspraken 
   maken t.a.v. 
   regels op 
   groepsniveau. 
 
 Hanteert  
   complexe 
   regels. 
 
 Geeft afspraken 
   en regels zelf 
   aan. 
 
 Is gevoelig voor 
   feedback van 
   anderen m.b.t. 
   omgang, regels 
   en afspraken. 
 
 Gaat zorgvuldig 
   om met  
   gevoelige materialen 
   (bijv. die snel  
   stuk gaan). 

 Voelt zich 
   verantwoordelijk 
   voor de 
   gemaakte 
   afspraken/ 
   regels. 
 
 Spreekt anderen 
   aan op geldende 
   regels en 
   afspraken. 
 
 Denkt mee in het 
   zoeken van 
   oplossingen. 
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Methodiek: 
 
Vrije, begeleide en geleide situaties: 
Zorgdragen voor veilige spelsituaties (veilige 
materialen). 
Zorgdragen voor een veilige sfeer. 
Informatie geven over hoe bepaalde materialen te 
gebruiken. 
Helpen bij het oplossen van problemen. 
Corrigeren en ingrijpen 
Structuur bieden door visualiseren van afspraken 
(picto’s). 
Symbolen om momenten in de dag te markeren, bijv. 
een belletje voor het opruimen in de klas. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 
Tijdens buitenspel of in het speellokaal: 
Omgaan met allerlei materialen: 
Zang- en dansspelletjes. 

Tikspelen, overloopspelen. 
 
In de klas of op de gang: 
Sensopathisch spel. 
Constructiespel. 
Compositiespel. 
Lees- en schrijfactiviteiten. 
Rekenactiviteiten. 

Spelen van spelletjes. 
 
Kringactiviteiten: 
Samen afspraken en regels maken. 
Afspraken en regels bespreken. 
Evalueren: wat ging er goed, minder goed? 
Kringspelletjes waarbij bepaalde regels gelden. 
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Materialen: 
 
Zand, water, rijdend materiaal, klim- en 
klautermateriaal, glijbaan, schommels, 
hanteermaterialen, hulpmaterialen, etc. 
Passende attributen. 
Passende attributen (bijv. iets om mee te tikken of 
juist te pakken als er iemand getikt wordt, materialen 
voor vrijplaatsen). 
Ongevormde materialen, vormgevende materialen. 
Constructiematerialen Lego, Nopper, houten blokken, 
Knex’, etc. 
Compositiematerialen als mozaïek, strijkkralen. 
Prentenboeken, voorleesboeken, liedboekjes, 
woordkaarten. 
Schrijfmaterialen als letterstempels, pennen, 
potloden, papier, boekjes om in te schrijven, losse 
letters, flanelbordletters. 
Rekenmaterialen als splitsdoosjes, knikkerspel, 
meetlinten, schrijfmaterialen, rekenmachine, 
computerspelletjes, etc. 
Allerlei gezelschapsspelletjes, speelleermaterialen. 
Zangspelletjes waarbij iets doorgegeven moet 
worden, raadspelletjes, woorden fluisteren, 
luisteroefeningen, woordspelletjes 

 . 
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JK 1  Basale ontwikkeling 

JK 1.8  Seksuele ontwikkeling 

 

4         5                 6                     7 

                        
Sekse identiteit (gender) 
is een constante. 

Benoemen verliefdheids-
gevoelens. 
Lijfelijk contact is 
belangrijk. 

Beginnend schaamte-
gevoel. 
Behoefte aan lijfelijk 
contact blijft. 

Verkennen eigen en 
andermans lichaam. Nu 
minder in het openbaar. 

Grote belangstelling 
voor het voortplantings-
verhaal. 
Jongens en meisjes 
trekken vaak samen op. 
 

Vorm van lichamelijk 
contact maken 
veranderd; begin van 
preutsheid. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Beseft dat  
seksueel getint gedrag 
(aanraken, kussen, 
strelen) bepaalde reacties 
oproept. 

 
 Ontdekt  
lichamelijke verschillen 
tussen mensen. 

 
 Weet dat het aanraken 
van geslachtsdelen 
positieve of negatieve 
reacties oproept. 
 
 Kent de kenmerken van 
meisjes en jongens. 

 Beseft dat  
seksueel getint gedrag 
(aanraken, kussen, 
strelen) bepaalde reacties 
oproept. 

 
 Ontdekt  
lichamelijke verschillen 
tussen mensen. 

 
 Weet dat het aanraken 
van geslachtsdelen 
positieve of negatieve 
reacties oproept. 
 
 Kent de kenmerken van 
meisjes en jongens. 

 Weet dat er 
verschillende opvattingen 
zijn over ‘bloot’. 
 
 Kent de eigen 
genderidentiteit en weet 
het daarbij horende 
gedrag. 
 
 Kent de namen van de 
geslachtsorganen. 
 
 Kent het 
voorplantingsverhaal. 
 
 
 

 Weet dat er 
verschillende opvattingen 
zijn over ‘bloot’. 
 
 Kent de eigen 
genderidentiteit en weet 
het daarbij horende 
gedrag. 
 
 Kent de namen van de 
geslachtsorganen. 
 
 Kent het 
voorplantingsverhaal. 
 
 

 Weet dat er 
verschillende opvattingen 
zijn over ‘bloot’. 
 
 Kent de eigen 
genderidentiteit en weet 
het daarbij horende 
gedrag. 
 
 Kent de namen van de 
geslachtsorganen. 
 
 Kent het 
voorplantingsverhaal. 
 
 
 
 

 Weet dat er 
verschillende opvattingen 
zijn over ‘bloot’. 
 
 Kent de eigen 
genderidentiteit en weet 
het daarbij horende 
gedrag. 
 
 Kent de namen van de 
geslachtsorganen. 
 
 Kent het 
voorplantingsverhaal. 
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JK 2  Speel- en leergedrag 

JK 2.1  Spelontwikkeling 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Speelt symbolisch spel 
waarbij het spelmateriaal 
het thema bepaalt. Begin 
van planning tijdens het 
spel. Ontstaan van 
complexere verhalen. 
Basale emoties komen 
terug in het spel. 
Dezelfde persoon heeft 
verschillende rollen en 
ook zelf wisselen ze van 
rol. 
Bouwt 2-dimensionale 
bouwwerken, bijv.: 
omheiningen maken. 
Bouwwerk is nog plat. 
Eenvoudig kortdurend 
spel met regels. 
 

Uitbreiding van spel met 
planning in tijd, heeft 
symbolisch spel met 
enkele opeenvolgende 
scènes. De rol wordt 
meer bepalend in het 
spel.  Aaneengeregen 
betekenisvolle 
opeenvolgingen.  Er is 
toenemend speloverleg. 
Bouwt 3-dimensionaal, 
maar nog wel massief. 
Bouwwerk wordt 
opgevuld, nog geen 
ruimtes waar iets in kan. 
Uitbreiden in tijd en 
complexiteit van 
eenvoudig spel met 
regels. Eerste stappen in 
behendigheidsspelen. 
 

Heeft zelf spelideeën en 
past de materiaalkeuze 
daarop aan.  
Coöperatief spel: 
kinderen spelen echt met 
elkaar. 
De complexiteit van het 
thema wordt groter. 
Maakt 3-dimensionale 
bouwwerken. Er komen 
ramen en deuren en het 
principe overbrugging 
wordt gehanteerd (dak, 
bovendeur). 
Spel met regels waarbij 
het begin van het 
competitie-element een 
rol speelt. 
Symbolisch spel is op het 
hoogtepunt. 

Komt zelf tot een 
samenhangend 
spelverhaal. De 
verschillende rollen 
worden op elkaar 
afgestemd door de 
deelnemers. De thema’s 
gaan over situaties die 
het kind niet zelf heeft 
meegemaakt. 
Het spel moet een juiste 
afspiegeling van de 
werkelijkheid zijn; het 
moet kloppen. 
Maakt een bouwwerk in 
metselverband. Maakt 
aan de hand van een  
eenvoudige 
bouwtekening een 
bouwwerk en tekent een 
bouwwerk na. 
Spel met meer regels . 

Langdurig symbolisch 
spel: zichtbaar is het zich 
verplaatsen in de rol van 
de ander. Kinderen 
onderhandelen over de 
rollen en verhaalinhoud. 
Spel met regels heeft  
meer complexe regels en 
heeft een win- en 
verlieselement. 
De overgang van spel- 
naar leeractiviteit. 
Toont spel dat de andere 
dag wordt voortgezet.  
Het spel heeft een 
continue verloop. 
Bouwt samengestelde 
constructies. 

Speelt reële acties in 
spelvorm, ook bij 
zelfbedachte thema’s.  
Fantasiedeel speelt geen 
hoofdrol meer. 
Echte specifieke 
leefwereld staat centraal. 
Begin van buitenspelen 
met eigen gemaakte 
regels. Spelen zonder 
begeleiding 
gezelschapsspelletjes. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Onderkent dat 
   dezelfde 
   persoon 
   verschillende 
   rollen heeft. 
 
 Bereidt het spel 
   voor bijv. bij de 
   materiaalkeuze. 
 
 Symboliseert 
   situaties: net als- 
   of. 
 
 Speelt enkele 
   spelscène achter 
   elkaar. 

 Regisseert het 
   eigen spel (bijv. 
   rolverdeling 
   maken). 
 
 Kiest passend 
   materiaal bij het 
   spelthema. 
 
 Rondt het spel 
   af. 
 
 Regisseren en 
   spelen wisselen 
   elkaar af. 

 Speelt niet zelf 
   beleefde 
   situaties. 
 
 Bevordert 
   fantasie bij spel. 
 
 Krijgt inzicht in 
   verschillende 
   rollen. 
 
 Onderscheidt 
   werkelijkheid en 
   fantasie. 
 
 Verwoordt de rol 
   van zichzelf. 

 Maakt zelf een 
   spelplan. 
 
 Speelt complexe 
   scripts. 
 
 Bevordert 
   taalontwikkeling 
   bij spel- 
   activiteiten. 
 
 Fantasie van het 
   kind stimuleren. 
 
 Maakt afspraken 
   over het spel. 

 Ontwikkelt 
   langdurig 
   symbolisch spel. 
 
 Verplaatst zich 
   in de rol van 
   anderen. 
 
 Verwoordt de rol 
   van anderen. 
 
 

 De spelthema’s 
   worden 
   realistisch (echte 
   gebeurtenissen). 
 
 Bouwt samen- 
   gestelde 
   complexe 
   constructies, 
   waarmee 
   gespeeld wordt. 
 
 Breidt de meer 
   abstracte 
   taalontwikkeling 
   bij het spel uit. 
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Methodiek: 
 
Pedagogisch handelen: 
Creëren van een rustige, voorspelbare speel- en 
leeromgeving. 
Aandacht geven, nabij zijn. 
Aandacht uitstellen. 
Inspelen op en aansluiten bij het kind. 
Bemoedigen, bevestigen, vertrouwen geven 
Reguleren. 
Voorbeeld zijn. 
Stimuleren. 
Verwoorden. 
Zelf laten doen, zelf laten oplossen. 
Uitleggen, verduidelijken, instrueren, verlengde 
instructie. 
(Na)bespreken, evalueren. 
Moeilijker maken. 
Transfer naar andere situaties. 
 
Didactisch handelen: het kind laten: 
Doen, manipuleren. 
Waarnemen: voelen, zien, horen, proeven, ruiken. 
Verkennen, exploreren. 
Experimenteren. 
Vergelijken. 
Voorstructureren, ordenen. 
Oefenen, trainingen. 
Automatiseren. 
Imiteren. 
Herhalen. 
Reflecteren, evalueren. 
Luisteren, vragen, verwoorden, (na)vertellen. 
Samen spelen, samen werken. 
Verbeelden, uitbeelden, tekenen. 
Gebruiken in andere situaties (transfer) 
probleem oplossen, (na)denken 
schrijven, lezen, (be)rekenen 

Vrij spel: 
Zorgdragen voor veiligheid en sfeer. 
Zorgdragen voor voldoende speelruimte. 
Zorgdragen voor gevarieerde, stimulerende en  
verzorgde omgeving. 
Idem m.b.t. materialen. 
Aanbrengen van veranderingen. 
Voldoende tijd bieden om te spelen. 
Bij conflicten helpen probleem op te lossen. 
Het volgen van het verloop van de activiteiten. 
Stimuleren, spelsuggesties aandragen. 
Belangstelling tonen. 
Meespelen. 
Observeren. 
Controleren. 
Corrigeren of ingrijpen. 
 
Begeleid en geleid spel (met de gehele groep of 
met een klein groepje kinderen): 
Thema’s aandragen. 
Informatie geven: ‘hoe ziet de koningin eruit?’ ‘Hoe  
gebruik je deze kassa?’ 
Hulp bieden bij moeilijke handelingen of conflicten. 
Meespelen. 
Structuur aanbrengen: plan maken, rollen verdelen,  
enz. 
Model staan door zelf een rol te nemen. 

 
Nieuwe wendingen aan het spel geven door iets te 
laten gebeuren wat inspiratie oplevert. 
Kinderen stimuleren om een andere rol te nemen of  
een bestaande rol iets anders in te vullen. 
Interacties tussen kinderen op gang brengen waarin  
taal wordt gebruikt. 
Reflecteren op het spel. 
Naast het gebruikelijke materiaal nieuw materiaal 
toevoegen. 
Stimuleren, aanmoedigen. 
Uiten van zorg en aandacht voor elkaar. 
Aanleren van een spel. 
Structureren van een spel. 
Voordoen, voorzingen. 
Verwoorden van handelingen, ideeën. 
Refereren aan spelregels. 
Aanwijzingen geven. 
Gebruiken van muziekinstrumenten. 
Corrigeren en ingrijpen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Persoonlijkheidsvormende activiteit: bijv. 
zelfreflecteren, aanpassen, zich (zelf) vertrouwen. 
Sociale activiteit: bijv. samen spelen, werken, praten 
(ver)zorgende activiteit: bijv. opruimen, anderen 
helpen. 
Speelactiviteit: bijv. geleid-, begeleid- en vrij spel. 
Expressieve, verbeeldende activiteit. 
Muzikale activiteit. 
Bewegingsactiviteit. 
Waarnemingsactiviteit: bijv. voelen, ruiken, kijken, 
horen. 
Gespreks-, luister- en taalactiviteit. 
Verkennende activiteit: bijv. onderzoeken, 
experimenteren. 
Constructieve activiteit: bijv. bouwen. 
(Na)denkactiviteit: bijv. doordenken, problemen 
oplossen, onthouden. 
Oefenactiviteit: bijv. trainingen, geheugenoefening. 
Lees- en schrijfactiviteit. 
Reken- en wiskunde activiteit. 
Gebruik van de techniek: bijv. computergebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelen in het speellokaal: 
Gebeurtenissen of verhaal in bewegingsvormen  
uitbeelden. 
Spelen met behulp van muziekinstrumenten. 
Spelen binnen een thema met passende attributen. 
 
Spelen in de klas of op de gang: 
Spelen in een vaste hoek. 
Spelen in een hoek van tijdelijke aard. 
 
Activiteiten om rollen te leren kennen en te leren  
spelen: liedjes, versjes, spelletjes, gesprekjes,  
uitstapjes waarin rollen worden gespeeld. 
Activiteiten in de bouw- en constructiehoek. 
 
Kring: 
Uitbeelden van liedjes, versjes of verhalen. 
Geleid rollenspel. 
Dialoog met andere kinderen, fantaseren. 
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Materialen, leermiddelen: 
 

Klimrek, klimboom, klimnet, klimtouw, planken, 
glijbaan etc. 
Schommels, touwladder, wipwap. 
Duw- en trekkarren, kruiwagens, driewielers, 
steppen, fietsen, poppenwagens, tractor, etc. 
Kisten, planken, kleden, gordijnen, touwen, ronde 
buizen, trapezium, etc. 
Grote en kleine scheppen, emmers, vormen, zeven, 
planken, plastic bekers, potten, pannen, teiltjes, etc. 
Een buitenkraan of waterbak, teiltjes,  
gieters,emmers, slangen, trechters, lege plastic  
flessen; sop met bellenblaasdingen, etc. 
Maken van bergen en kuilen, muren, torens en  
grachten, tunnels, wegen en bruggen, allerlei  
gerechten, zandtekeningen; harken, zeven, gieten,  
scheppen, filteren; zandverstoppertje spelen. 
Autobanden, tunnels, buizen, etc. 
Lange en korte springtouwen, hoepels, hinkelbanen,  
etc. 
Vliegers. 
Passende attributen. 
Gebruiken van spelattributen zoals kleden, 
verkleedkleren, potten en pannen, poppen, enz. 

  Muziekinstrumenten, passende kleding en/of  
 attributen, gebruiksvoorwerpen, papier, natuurlijke  
 producten etc. 

 
 

Inrichten van een hoek die is afgestemd op het  
thema, bijv. een supermarkt, het ziekenhuis, de  
kapper, een winkel, het restaurant, de bakker, het  
circus, het postkantoor, enz. 
Met passende attributen zoals een vloerkleed, een  
kast, dekens, gordijnen, een rek voor verkleedkleren, 
een tafel, een spiegel, serviesgoed,  
speelgoedbeesten, poppen, een telefoon, tassen,  
verkleedkleren etc., gelegenheidsmateriaal, door  
kinderen zelfgemaakt materiaal, schmink, spiegel. 
Passende attributen. 
Groot constructiemateriaal, klein  
constructiemateriaal, kisten, planken, dozen, latten,  
lappen, allerlei kosteloos materiaal. 
Passende attributen. 
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JK 2  Speel- en leergedrag 

JK 2.2  Samenspel en samenwerken 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Speelt/doet andere 
kinderen na 
(imitatiespel). 

Heeft eenvoudig 
samenspel met één of 
enkele kinderen. 

Speelt met meerdere 
kinderen en heeft 
daarbij een eigen 
inbreng. 

Speelt en werkt samen 
met andere kinderen; 
speelt regel- en 
kringspellen. 

Werkt en speelt samen 
met veelvuldig overleg. 
Weet met wie het goed 
samenwerken of spelen 
is, maar kiest daar nog 
niet naar. 
Verschillen tussen 
spelbehoeftes van 
jongens en meisjes 
worden benoemd. 

Anticipeert in spel en 
werk op anderen. 
Speelt gezelschaps- 
spellen met  
competitie. 
In belang van het 
spelplezier worden regels 
afgestemd in overleg. 
Verplaatst zich in de 
positie van de ander in de 
concrete situatie. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Imiteert het spel 
   van een ander 
   kind. 
 
 Imiteert het 
   gedrag van een 
   ander kind. 
 
 Imiteert  de 
   keuze van het 
   spelmateriaal. 

 Speelt 
   samen met één  
   kind.  
 
 Speelt 
   samen met 
   enkele 
   kinderen. 
 
 Verdeelt de 
   rollen met de 
   andere kinderen. 

 Ontwikkelt eigen 
   inbreng in het 
   spel met 
   meerdere 
   kinderen. 
 
 Neemt initiatief  
   in sociaal spel. 
 
 Verwoordt de 
   eigen rol in 
   relatie tot de 
   rol(len) van 
   andere kinderen. 

 Intensief 
   samenspel met 
   andere kinderen. 
 
 Speelt 
   regel-, 
   competitie- 
   en 
   kringspellen. 
 
 Speelt 
   gedurende 
   langere tijd 
   samen. 
 
 Werkt samen 
   aan een activiteit 
   of taak. 

 Werkt samen     
   met 
   verschillende 
   kinderen. 
 
 Speelt 
   gedurende lange 
   tijd samen en 
   werkt samen met 
   veelvuldig 
   overleg. 

 Anticipeert op 
   anderen tijdens 
   speel- en 
   werktaken. 
 
 Speelt 
   gezelschaps- 
   spellen met 
   regels en 
   competitie. 
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Methodiek: 
 
Vrij spel: 
Zorgdragen voor veiligheid en sfeer. 
Zorgdragen voor voldoende speelruimte. 
Zorgdragen voor gevarieerde, stimulerende en 
verzorgde omgeving. 
Idem m.b.t. materialen. 
Voldoende tijd bieden om te spelen. 
Bij conflicten helpen het probleem op te lossen. 
Het volgen van het verloop van de activiteiten waarin 
wordt samengespeeld, samengewerkt. 
Stimuleren (door bijv. te verwoorden wat er gebeurt 
m.b.t. het  samenspel of de samenwerking). 
Suggesties aandragen. 
Belangstelling tonen. 
Meespelen. 
Observeren. 
Corrigeren of ingrijpen. 
 

Begeleid en geleid spel (zie ook leerlijn 2.1): 

Hulp bieden bij moeilijke handelingen of conflicten. 
Meespelen. 
Structuur helpen aanbrengen: plan maken, rollen 
verdelen, enz. 
Model staan door zelf mee te spelen of behulpzaam 
te zijn. 

Interacties tussen kinderen op gang brengen                 
waarin taal wordt gebruikt. 
Bemiddelen. 
Reflecteren op het spel of het werk. 
Stimuleren, aanmoedigen. 
Uiten van zorg en aandacht voor elkaar. 
Verwoorden van handelingen, ideeën. 
Refereren aan spelregels die een appel doen          
op samenwerking. 
Aanwijzingen geven. 
Corrigeren en ingrijpen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 
Tijdens buitenspel en/of in het speellokaal: 
Creëren van speelwerksituaties waarbij materialen 
gedeeld moeten worden. 
Creëren van speelwerksituaties waarbij kinderen 
samen een probleem op moeten lossen. 
Stimuleren tot het werken aan een gezamenlijk 
resultaat. 
Sport en spelactiviteiten (zonder de aandacht op 
winnen en verliezen te leggen). 
 
In de klas of op de gang: 
Werken aan een groepsopdracht, waarbij overleg 
noodzakelijk is (het maken van een plan, 
taakverdeling, etc.). 
Creëren van speelwerksituaties waarbij materialen 
gedeeld moeten worden. 
Creëren van speelwerksituaties waarbij kinderen 
samen een probleem op moeten lossen. 
Stimuleren tot het werken aan een gezamenlijk 
resultaat. 
Zie verder de leerlijn speel- en werkgedrag (2.1). 
Kleden, matten, klein hanteermateriaal, ballen, 
verkleedkleren, rijdend materiaal,  

Sjouwmateriaal, etc. 
Bouw- en constructiemateriaal, knutselopdrachten 
met kosteloos materiaal, vouwsels maken, zandtafel, 
etc. 
Zand, bouw- en constructiemateriaal, klei, 
knutselmateriaal, etc. 
Gezelschapsspellen, tikspelen, balspelen, etc. 
Bouwmaterialen, constructiematerialen, papier en 
karton, schilderen, zand, water, puzzels, etc. 
Knutselmaterialen zoals papier en karton, verf,  
kwasten, klei, boetseermaterialen, zandtafel met  
zeven, scheppen, etc., plattegronden voor bouwen  
met blokken, voorbeeldplaten, etc. 
Knutselmaterialen, gereedschap, bouw- en 
constructiematerialen, etc. 
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Materialen, leermiddelen: 
 
Kleden, matten, klein hanteermateriaal, ballen, 
verkleedkleren, rijdend materiaal, sjouwmateriaal, etc. 
Bouw- en constructiemateriaal, knutselopdrachten 
met kosteloos materiaal, vouwsels maken, zandtafel, 
etc. 
Zand, bouw- en constructiemateriaal, klei, 
knutselmateriaal, etc. 
Gezelschapsspellen, tikspelen, balspelen, etc. 
Bouwmaterialen, constructiematerialen, papier en 
karton, schilderen, zand, water, puzzels, etc. 
Knutselmaterialen zoals papier en karton, verf,  
kwasten, klei, boetseermaterialen, zandtafel met  
zeven, scheppen, etc. 
Plattegronden voor bouwen met blokken,  
voorbeeldplaten, etc. 
Knutselmaterialen, gereedschap, bouw- en 
constructiematerialen, etc. 
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JK 2  Speel- en leergedrag 

JK 2.3  Expressieve ontwikkeling, vormgeving 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Combineert meerdere 
globale vormen met 
meer detaillering. 

Maakt duidelijk 
herkenbare figuratieve 
afbeeldingen. 

Maakt gedetailleerde 
figuratieve afbeeldingen 
met een indeling van de 
ruimte. 

Maakt een eenvoudige 
compositie zoals iets er 
reëel uitziet. 

Maakt een samen-
gestelde compositie en 
samenhangende 
uitbeelding conform de 
werkelijkheid. 

Maakt een gedetail-
leerde realistische 
weergave met een 
evenwichtige blad- of 
ruimteverdeling. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Combineert 
   meerdere 
   globale vormen. 
 
 Ontwikkeling van 
   enige detaillering 
   bij expressie- 
   activiteiten. 
 
 Gebruikt 
   instrumenten. 
 
 Beheerst basale 
   melodische 
   vaardigheden. 

 Gevarieerd 
   kleurgebruik. 
 
 Creëert 
   duidelijk 
   herkenbare 
   figuratieve 
   afbeeldingen. 
 
 Leert begrippen 
   t.a.v. muziek  
   (hard – zacht,  
   kort – lang). 

 Maakt een 
   tekenplan. 
 
 Maakt 
   gedetailleerde 
   figuratieve 
   afbeeldingen. 
 
 Deelt de ruimte 
   in. 
 
 Uit en verwerkt 
   gevoelens, 
   wensen, angsten  
   via bewegen, 
   mimiek, taal, 
   zang, dans, 
   rollenspel, etc. 
 
 Toont  
   gevoelens, 
   bedoelingen, 
   emoties vanuit 
   zichzelf. 

 Tekent 
   voorwerpen en 
   figuren na. 
 
 Maakt 
   eenvoudige 
   constructies 
   (bouwwerken). 
 
 Maakt een 
   eenvoudige 
   compositie zoals 
   iets er reëel 
   uitziet. 
 
 Toont   
   gevoelens, 
   bedoelingen en 
   emoties d.m.v. 
   een opdracht 
   (rollenspel). 
 
 Leert begrippen: 
   hoog – laag. 

 Maakt een 
   samengestelde 
   compositie. 
 
 Maakt en beeldt  
   fantasie- 
   elementen  
   conform de   
   werkelijkheid uit. 
 
 Maakt kennis 
   met verschil- 
   lende materialen 
   (verf, wasco 
   etc.). 
 

 Maakt 
   evenwichtige 
   blad- of 
   ruimteverdeling. 
 
 Bouwt 
   samengestelde 
   complexe 
   constructies. 
 
 Kiest bewust 
   materialen. 
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Methodiek: 
 
Pedagogisch handelen: 
Creëren van een rustige, voorspelbare speel- en 
leeromgeving. 
Aandacht geven, nabij zijn. 
Aandacht uitstellen. 
Inspelen op en aansluiten bij het kind. 
Bemoedigen, bevestigen, vertrouwen geven. 
Reguleren. 
Voorbeeld zijn. 
Stimuleren. 
Verwoorden. 
Zelf laten doen, zelf laten oplossen. 
Uitleggen, verduidelijken, instrueren, verlengde 
instructie. 
(Na)bespreken, evalueren. 
Moeilijker maken. 
Transfer naar andere situaties. 
 
Didactisch handelen: het kind laten: 
Doen, manipuleren. 
Waarnemen: voelen, zien, horen, proeven, ruiken. 
Verkennen, exploreren. 
Experimenteren. 
Vergelijken. 
Voorstructureren, orderenen. 
Oefenen, trainingen. 
Automatiseren. 
Imiteren. 
Herhalen. 
Reflecteren, evalueren. 
Luisteren, vragen, verwoorden, (na)vertellen. 
Samen spelen, samen werken. 
Verbeelden, uitbeelden, tekenen. 
Gebruiken in andere situaties (transfer). 
Probleem oplossen, (na)denken. 
Schrijven, lezen, (be)rekenen. 

 Vrij spelen en werken: 
Kinderen zelf laten experimenteren met zand, water,  
klei en scheerschuim. 
Kinderen vrij laten tekenen, schilderen, knutselen,  
etc. in bijv. een knutselhoek. 
Kinderen zelf laten experimenteren met  
muziekinstrumenten. 
Kinderen zelf muziek laten maken in de muziekhoek. 
Kinderen de gelegenheid bieden zelf de inhoud, het  
verloop en de rollen in het spel te bepalen. 
 
Begeleid en geleid spelen en werken: 
Aanleren van technieken m.b.t. het omgaan met 
ongevormde materialen. 
Aanleren van technieken m.b.t. vormgevende  
materialen. 
Aanleren van het juist gebruiken van  
muziekinstrumenten. 
Een opdracht geven. 
Een opdracht begeleiden. 
Voordoen, meedoen. 
Hulp bieden. 
Refereren aan. 
Kinderen actief betrekken in een verhaal. 
Een rol nemen in een spel. 
Structuur bieden. 
Rollen verdelen in een spel. 
Stimuleren. 
Aanzetten tot meespelen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Persoonlijkheidsvormende activiteit: bijv. 
zelfreflecteren, aanpassen, zich (zelf) vertrouwen. 
Sociale activiteit: bijv. samen spelen, werken, praten. 
(Ver)zorgende activiteit: bijv. opruimen, anderen 
helpen. 
Speelactiviteit: bijv. geleid-, begeleid- en vrij spel. 
Expressieve, verbeeldende activiteit. 
Muzikale activiteit. 
Bewegingsactiviteit. 
Waarnemingsactiviteit: bijv. voelen, ruiken, kijken, 
horen. 
Gespreks-, luister- en taalactiviteit. 
Verkennende activiteit: bijv. onderzoeken, 
experimenteren. 
Constructieve activiteit: bijv. bouwen 
(Na)denkactiviteit: bijv. doordenken, problemen 
oplossen, onthouden. 
Oefenactiviteit: bijv. trainingen, geheugenoefening. 
Lees- en schrijfactiviteit. 
Reken- en wiskunde activiteit. 
Gebruik van de techniek: bijv. computergebruik. 

 

In de klas of op de gang: 
Werken met ongevormde materialen. 
Werken met vormgevende materialen. 
Inrichten van een muziekhoek. 
Muziekinstrumenten maken. 
Spelen met muziekinstrumenten. 
Spelen in themahoeken met allerlei passende  
attributen waarbij gelegenheid is voor rollenspel. 
Spelen van een klassenspel (bijv. n.a.v. een verhaal  
of prentenboek). 
 
Kring: 
Luisteren naar muziek. 
Zingen van kleuterliedjes. 
Dramatiseren van rijmpjes en versjes. 
 
In het speellokaal: 
(Volks)dansen aanleren. 
Bewegen op muziek. 
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Materialen: 
 

Zand, water, klei. 
Kosteloos materiaal, teken- en schildermateriaal,  
papier, plaksel, etc. 
Muziekinstrumenten (evt. zelfgemaakt),  
liedjesboeken met plaatjes> 
Kosteloos materiaal, knutselmateriaal, rijst, bonen,  
Plakband, etc. 
Inrichten van een hoek met allerlei  
muziekinstrumenten, muziekboekjes, etc. 
Prentenboeken, passende poppen en/of dieren,  
verkleedkleren, passende attributen. 
Idem. 
CD-speler, CD met liedjes. 
Passende attributen, muziekinstrumenten,  
verkleedkleren. 
Muziek, passende kleding zoals hoofddoeken,  
omslagdoeken, etc. 
Muziekinstrumenten, linten, etc. 
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JK 2  Speel- en leergedrag 

JK 2.4  Motivatie 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Is vooral gemotiveerd 
door externe factoren. 
Richt zich vooral op 
door volwassenen 
aangeboden 
activiteiten. 

Vertoont doelgericht 
gedrag bij activiteiten. 

Laat doelgericht gedrag 
zien op basis van vorige 
ervaringen (inschatting 
vooraf). 

Kiest diverse 
doelgerichte activiteiten 
om resultaten te 
behalen. 

Geeft ook van 
aangeboden taken de 
doelstelling aan en wat 
het bereikt. 

Geeft aan waarom iets 
wel of niet gelukt is 
(attributie). 
Stelt zichzelf 
leerdoelen. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Ontleent 
   motivatie aan 
   externe factoren 
   (bijv. de kleuren,  
   vormen). 
 
 Imiteert (doet 
   hetzelfde  
   als andere 
   kinderen). 
 
 Geeft aan 
   waarom een 
   activiteit 
   gekozen is 
   (motieven 
   aangeven). 

 Kiest doelgericht 
   eigen activiteit. 
 
 Maakt 
   activiteiten, 
   taken af. 

 Schat vooraf 
   de activiteit in (of 
   het wel of niet 
   lukt). 
 
 Verwoordt de 
   eigen 
   verwachtingen. 
 
 Bekijkt proces 
   (‘wat moet ik 
   eerst doen, wat 
   daarna?’). 
 
 Geeft aan of het 
   herkent/weet wat 
   het moet doen. 
 
 Geeft aan of het 
   deze taak al 
   eerder heeft 
   gedaan. 
 

 Kiest doelgericht 
   en doelbewust  
   taken om 
   resultaten te 
   behalen. 
 
 Neemt tijd voor 
   een goed 
   resultaat. 
 
 Plant taken. 
 
 

 Geeft doel van 
   de taak aan. 
 
 Geeft aan, 
   waarom voor de 
   aangeboden 
   taak is gekozen. 
 
 Herhaalt 
   opdracht. 
 
 Beoordeelt zelf 
   het resultaat van 
   de activiteit/taak. 

 Vertelt wat het 
   gedaan heeft. 
 
 Geeft de  
   oorzaak 
   aan van succes 
   of falen 
   (attributie). 
 
 Beoordeelt de 
   eigen inzet (best 
   gedaan). 
 
 Geeft aan in 
   welke mate er 
   tevredenheid is 
   over het 
   resultaat. 
 
 Houdt vast aan 
   gericht werken  
   aan een taak 
   of activiteit. 
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Methodiek: 
 

Vrije, begeleide en geleide activiteiten: 
Observeren van wat betekenisvol is voor deze 
kinderen. 
Observeren hoe kinderen omgaan met vrije keuze 
activiteiten. 
Observeren hoe omgegaan wordt met opdrachten 
van de leerkracht. 
Zorgdragen voor uitdagende hoeken en/of 
activiteiten. 
Interacties aangaan (individueel of in de groep). 
Reflecteren op de activiteit. 
Kind bewust maken van de eigen attributies. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 
Een aanbod doen waarbij er variatie is in activiteiten  
met een vrije keuze voor kinderen, activiteiten  
waarvoor kinderen kunnen worden uitgenodigd voor  
een activiteit en activiteiten die een min of meer  
‘verplichtend’ karakter hebben. 
Een aanbod doen waarbij er variatie is in zowel 
activiteiten met meer ‘speelelementen’ als activiteiten 
met meer ‘werkelementen’. 
Een aanbod doen waarin ruimte is voor 
geïntegreerde activiteiten. 
Nb: Zie verder voor activiteiten en materialen 
leerlijn 2.1. en 2.2 
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Materialen, leermiddelen: 
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JK 2  Speel- en leergedrag 

JK 2.5  Taakgericht gedrag 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Is kortdurende gericht 
op één aandachtspunt. 

Is gericht bezig met een 
eenvoudige activiteit en 
maakt deze af 
(beginnend taakbesef). 

Is gericht bezig met een 
gestructureerde 
meervoudige activiteit. 

Houdt de aandacht vast 
bij een gestructureerde 
meervoudige taak; 
taakbesef. 

Verdeelt tegelijk de 
aandacht over meerdere 
aspecten van een 
meervoudige taak. 

Heeft overzicht van een 
meervoudige taak en 
ordent deze taak in 
(leer)stappen. 
Langdurig volgehouden 
aandacht. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Leert aandacht 
   richten. 
 
 Is gericht op het 
   doel van de taak 
   of activiteit. 
 
 Toont betrokken- 
   heid bij (korte) 
   instructie. 
 
 Richt gedurende 
   5-10 minuten de 
   aandacht op de 
   activiteit. 

 Houdt zich aan 
   een opgegeven, 
   eenvoudige taak. 
 
 Maakt de taak   
   af. 
 
 Houdt   
   gedurende 
   10-15 minuten 
   de aandacht vast 
   gericht op de 
   activiteit. 
 
 Bevordert 
   taakbesef van 
   een beperkte 
   taak. 
 
 Houdt korte 
   instructie 
   vast. 
 
 Maakt zelf een 
   taakplan. 

 Stelt zichzelf een 
   taak, maakt  
   daarvoor een 
   plan, overziet   
   wat nodig is en  
   voert de taak  
   tenslotte uit. 
 
 Werkt gericht 
   aan een 
   gestructureerde 
   meervoudige 
   activiteit. 

 Zoekt gericht 
   naar een 
   oplossing bij 
   problemen. 
 
 Haalt meer 
   mogelijkheden 
   uit het gekozen 
   materiaal. 
 
 Houdt  
   gedurende 
   15-20 minuten  
   de aandacht  
   gericht op de  
   activiteit. 
 
 Stelt een 
   taakplan op en  
   voert dit uit. 

 Voert een 
   uitgebreide taak 
   uit conform de 
   instructie. 
 
 Verdeelt de 
   aandacht over 
   meerdere 
   aspecten van 
   een complexe 
   taak. 
 
 Maakt taak 
   binnen een 
   gestelde tijd af. 

 Houdt zich aan 
   een opgegeven 
   taak en maakt 
   deze af. 
 
 Is kritisch op 
   eigen resultaten. 
 
 Houdt de  
   aandacht meer  
   dan 20 
   minuten vast. 
 
 Ordening van de 
   complexe taak. 
 
 Stelt een 
   taakplan op, 
   voert dit uit en 
   evalueert. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel  Jonge Kinderen 

62 
 

Methodiek: 
 

Pedagogisch handelen: 
Creëren van een rustige, voorspelbare speel- en 
leeromgeving. 
Aandacht geven, nabij zijn. 
Aandacht uitstellen. 
Inspelen op en aansluiten bij het kind. 
Bemoedigen, bevestigen, vertrouwen geven. 
Reguleren. 
Voorbeeld zijn. 
Stimuleren. 
Verwoorden. 
Zelf laten doen, zelf laten oplossen. 
Uitleggen, verduidelijken, instrueren, verlengde 
instructie. 
(Na)bespreken, evalueren. 
Moeilijker maken. 
Transfer naar andere situaties. 
 
Didactisch handelen: het kind laten: 
Doen, manipuleren. 
Waarnemen: voelen, zien, horen, proeven, ruiken. 
Verkennen, exploreren. 
Experimenteren. 
Vergelijken. 
Voorstructureren, orderenen. 
Oefenen, trainingen. 
Automatiseren. 
Imiteren. 
Herhalen. 
Reflecteren, evalueren. 
Luisteren, vragen, verwoorden, (na)vertellen. 
Samen spelen, samen werken. 
Verbeelden, uitbeelden, tekenen. 
Gebruiken in andere situaties (transfer). 
Probleem oplossen, (na)denken. 
Schrijven, lezen, (be)rekenen. 

 
 

Vrije situaties: 
Zorgdragen voor gevarieerde, stimulerende en  
verzorgde omgeving. 
Zelfinstructie (opdrachtkaarten). 
Visuele ondersteuning bieden, bijv. d.m.v.  
pictogrammen. 
Stimuleren dat kinderen elkaar helpen en instrueren. 
 
Begeleide en geleide situaties: 
Verbaal instructie geven. 
Interactie aangaan met de kinderen. 
Voordoen. 
Begeleiden van de activiteit. 
Hulp bieden. 
Stimuleren. 
Aandragen van suggesties. 
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Activiteiten, werkvormen: 
  
Persoonlijkheidsvormende activiteit: bijv. 
Zelfreflecteren, aanpassen, zich (zelf) vertrouwen. 
Sociale activiteit: bijv. samen spelen, werken, praten 
(ver)zorgende activiteit: bijv. opruimen, anderen 
helpen. 
Speelactiviteit: bijv. geleid-, begeleid- en vrij spel. 
Expressieve, verbeeldende activiteit. 
Muzikale activiteit. 
Bewegingsactiviteit. 
Waarnemingsactiviteit: bijv. voelen, ruiken, kijken, 
horen. 
Gespreks-, luister- en taalactiviteit. 
Verkennende activiteit: bijv. onderzoeken, 
experimenteren. 
Constructieve activiteit: bijv. bouwen 
(na)denkactiviteit: bijv. doordenken, problemen 
oplossen, onthouden. 
Oefenactiviteit: bijv. trainingen, geheugenoefening. 
Lees- en schrijfactiviteit. 
Reken- en wiskunde activiteit. 
Gebruik van de techniek: bijv. computergebruik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Materialen: 
 
Huishoek, winkel, restaurant, bakkerij, ziekenhuis,  
circus, het  postkantoor, enz. 
Met passende attributen zoals een vloerkleed, een  
kast, dekens, gordijnen, een rek voor verkleedkleren,  
een tafel, een spiegel, serviesgoed,  
speelgoedbeesten, poppen, een telefoon,  
verkleedkleren, etc. 
Liedjes, versjes, spelletjes, gesprekjes, uitstapjes 
waarin rollen worden gespeeld. 
Papier, karton, lijm, plaksel, scharen, potloden,  
stiften, wasco, bouw- en constructiematerialen, hout, 
gereedschap, spijkers, duimstok, etc. 
Puzzels, kralenplanken, strijkkralen, taal- en  
rekenspellen, tastspel, etc. 
Gezelschapspellen als Ganzenbord, Mens erger je  
niet, Nijntje Wip, Schatgraven, Memory, Domino,  
Lotto, etc. 
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JK 3  Motoriek 

JK 3.1  Grote motoriek 
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Beheerst globale 
bewegingen. 
Alternerende beweging. 

Beheerst grote 
bewegingen en 
symmetrische 
bewegingen. 

Beheerst fijnere 
bewegingen, weinig 
meebewegingen. 

Beheerst fijne 
bewegingen; maakt 
verschillende bewegingen 
achter elkaar (weinig 
totaalbewegingen). 
 

Beheerst soepele 
bewegingen met 
evenwicht; voert 
verschillende bewegingen 
tegelijk uit. 

Maakt passende, 
soepele bewegingen 
die geautomatiseerd 
zijn. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Maakt enkele 
   sprongetjes. 
 
 Zet zich af voor 
   een sprong. 
 
 Loopt in ritme. 
 
 Klimt  
   alternerend. 
 
 Klautert op hoge 
   en schuine 
   toestellen. 
 
 Werpt vanuit de 
   schouder. 
 
 Vangt grote, 
   lichte 
   voorwerpen met 
   gestrekte armen. 
 
 Staat drie tellen 
   op een been. 
 
 Bewaart 
   evenwicht op 
   licht labiele 
   steunvlakken. 
 
 Vangt bal met 
   beide handen. 
 
 Schopt gericht 
   tegen een bal. 

 Loopt op   
   soepele 
   wijze hard. 
 
 Neemt aanloop 
   alvorens te 
   springen. 
 
 Huppelt. 
 
 Springt 
   gevarieerd  
   (kikker). 
 
 Gooit met een 
   bovenhandse 
   worp, een been 
   naar voren. 
 
 Vangt met beide 
   handen. 
 
 Bewaart 
   evenwicht  
   tijdens het  
   uitvoeren van 
   handelingen  
   met weinig 
   bijbewegingen. 
 
 Loopt 
   achterwaarts, 
   oefent springen. 
 
 

 Zwaait krachtig 
   met de armen bij 
   lopen. 
 
 Voert snelheid 
   van het lopen 
   op. 
 
 Zet met beide 
   voeten samen 
   af, springt en 
   landt. 
 
 Hinkelt (enkele 
   sprongen). 
 
 Daalt  
   alternerend. 
 
 Vangt een grote, 
   stuiterende bal 
   met beide 
   handen. 
 
 Voert moeilijke 
   standen, 
   spreidstand, 
   spreidzit etc. uit 
   en verwoordt ze. 
 
 Staat vijf tellen 
   op een been. 
 
 Bewaart 
   evenwicht op 
   een smal, licht 

 Ontwijkt 
   bewegende 
   hindernissen 
   tijdens het 
   hardlopen. 
 
 Huppelt 
   (enkele passen). 
 
 Hinkelt over 
   een langere 
   afstand. 
 
 Past de 
   sprongkracht 
   aan de te 
   overbruggen 
   afstand aan. 
 
 Neemt een  
   aanloop en  
   springt dan. 
 
 Klimt en daalt 
   (gekruiste 
   coördinatie). 
 
 Mikt op een  
   doel. 
 
 Speelt bal over 
   naar ander kind. 
 
 Vangt met één 
   hand (dominante 
   hand). 

 Loopt voetje   
   voor voetje over  
   een lijn. 
 
 Huppelt of  
   hinkelt 
   over een langere 
   afstand. 
 
 Vangt een kleine 
   bal vanuit een 
   stuit met beide 
   handen. 
 
 Vangt door zich 
   te verplaatsen 
   volgens de 
   vlucht van de 
   bal. 
 
 Zwaait aan een 
   rekstok. 
 
 Beheerst 
   stoppen, 
   versnellen, 
   afremmen, etc. 
 
 Ontspant zich. 
 
 Timet 
   bewegingen 
   (bijv. tien tellen 
   stilstaan en dan 
   rennen). 
 

 Doet twee 
   bewegingen 
   tegelijk (bijv. 
   lopen en 
   klappen). 
 
 Werpt doel- 
   gericht. 
 
 Vangt kleine 
   voorwerpen met 
   een snelle 
   vlucht. 
 
 Verplaatst zich 
   beheerst op een 
   licht labiel 
   steunvlak. 
 
 Springt touwtje. 
 
 Lichaams- 
   beheersing: 
   stopt onmiddel- 
   lijk, balanceert 
   met voorwerpen 
   etc. 
 
 Springt met een 
   ritme (touwtje 
   springen).  
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 Fietst op een   
   fiets met  
   zijwielen. 
 

   labiel steunvlak. 
 Stopt snel 
   (lichaams- 
   beheersing). 
 
 Voert reactie- 
   snelheid op. 
 

 
 Schommelt 
   zonder hulp. 
 
 Fietst zonder 
   zijwielen. 
 
 Speelt over naar 
   andere kinderen. 
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Methodiek: 
 
Vrije activiteiten: 
Het voorbereiden en organiseren van een 
betekenisvolle en uitdagende speel leeromgeving. 
Het volgen van het verloop van de activiteiten. 
Zorgdragen voor veilige situaties. 
Helpen bij het oplossen van conflicten. 
Stimuleren. 
Belangstelling tonen. 
Meespelen. 
Spelsuggesties aandragen. 
Observeren. 
Controleren. 

Corrigeren of ingrijpen. 
 
Begeleide activiteiten: 
Naast het gebruikelijke materiaal nieuw materiaal 
toevoegen. 
Het materiaalaanbod te beperken, bijv. alleen het 
rijdende materiaal aan te bieden, of alleen klim- en 
klautermateriaal, etc. 
Keuzes maken die gericht zijn op het oefenen van 
bepaalde vaardigheden: samenspelen, afspraken 
maken, oplossen van conflicten, etc. 
Keuzes maken die gericht zijn op het oefenen van 
behendigheden, zoals werpen en vangen, springen 
en kruipen, etc. 
Zelf meespelen. 
Helpen en stimuleren, aanmoedigen. 

Aandacht voor eigen prestaties van kinderen. 

Uiten van zorg en aandacht voor elkaar. 
 
Geleide activiteiten: de leerkracht is spelleider en 
geeft kinderen die meespelen, aanwijzingen. 
Aanleren van een spel. 
Structureren van een spel. 
Voordoen, voorzingen. 
Verwoorden van handelingen, ideeën. 
Refereren aan spelregels. 
Aanwijzingen geven. 
Gebruiken van muziekinstrumenten. 
Corrigeren en ingrijpen. 
Stimuleren. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 
Buitenspel: 
Klimmen en klauteren. 
Schommelen. 
Wippen. 
Rijden. 
Duikelen. 
Bouwen en construeren. 
Spelen met zand. 
Spelen met water. 
Spelen met zand en water: maken van bergen en 
kuilen, muren, torens en grachten, tunnels, wegen en 
bruggen, allerlei gerechten, zandtekeningen; 
zandverstoppertje spelen. 
Sport en spelletjes. 
 
Gebruiken van spelattributen zoals: 
Kruipen door. 
Springen. 
Vliegeren. 
Zang- en dansspelletjes. 
Tikspelen, stoeispelen, doelspelen, verstop- en 
zoekspelen. 
 
Het speellokaal: 
Klimmen en klauteren met behulp van: 
Schommelen. 
Wippen. 
Springen. 
Lopen. 
Rollen, duikelen. 

Rijden. 
Rollen. 
Werpen en vangen. 
Bouwen en construeren. 
 
Zang- en dansspelletjes. 
Tikspelen. 
Stoeispelen. 
Doelspelen. 
 
Verstop- en zoekspelen. 
Bewegen en rollenspel. 

Bewegen op muziek. 
 
Het klaslokaal of de gang: 
Speelhoek. 
Bouw- en constructiehoek. 
Timmerhoek. 
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Materialen, leermiddelen: 
 
Klimrek, klimboom, klimnet, klimtouw, planken, 
glijbaan, etc. 
Schommels, touwladder. 
Wipwap. 
Duw- en trekkarren, kruiwagens, driewielers, steppen, 
fietsen, poppenwagens, tractors, etc. 
Duikelstangen. 
Kisten, planken, kleden, gordijnen, touwen, ronde 
buizen, trapezium, etc. 
Grote en kleine scheppen, emmers, vormen, zeven, 
planken, plastic bekers, potten, pannen, teiltjes, etc. 
Een buitenkraan of waterbak, teiltjes, gieters, 
emmers, slangen, trechters, lege plastic flessen; sop 
met bellenblaasdingen, etc. 
Harken, zeven, gieten, scheppen, filteren. 
Grote en kleine ballen, zachte en harde ballen, 
kegels, een korf, een mand; badmintonrackets en  
shuttles of zachte ballen; stelten, hoepels,  
rolschaatsen, springtouwen; knikkers; stoepkrijt, etc. 
Kleden, verkleedkleren, potten en pannen, poppen, 
etc. 
Autobanden, tunnels, buizen, etc. 
Lange en korte springtouwen, hoepels, hinkelbanen, 
etc. 
Vliegers. 
Allerlei passende kleding en attributen. 
Allerlei passende attributen. 

Wandrek, klimnet, klimtouw, ladders, glijbaan, etc. 
Schommels, touwladders, touwen. 
Wipwap. 
Springkast, wandrek, trampoline, skippybal, 
zwiepplank, bank. 
Evenwichtsbalk, bank. 
Dikke matten, trapezium. 
Karren, fietsen, driewielers, poppenwagens, planken 
op wielen. 
Tonnen, grote en kleine, harde en zachte ballen. 
Grote en kleine, harde en zachte ballen, 
pittenzakken, ringen. 
Met blokken, kisten, planken, kleden, matten, ronde 
buizen, touwen, verkleedkleren, grote dozen, etc. 
Allerlei passende kleding en attributen. 
Allerlei passende attributen, materiaal voor 
vrijplaatsen. 
Dikke matten, grote bal. 
Ballen, pittenzakken, ringwerpspel, materiaal om iets 
in of tegen aan te werpen. 
Materiaal om te verstoppen en op te zoeken. 
Allerlei passende attributen, verkleedkleren, etc. 
Muziekcassettes, cd’s, allerlei passende attributen, 
verkleedkleren, muziekinstrumenten. 

Matten, paalkoppen, tonnen, etc. 
Grote houten blokken, groot constructiemateriaal. 
Planken, latten, diverse soorten hout en houtboard, 
spijkers, hamers, zagen, etc. 
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JK 3  Motoriek 

JK 3.2  Fijne motoriek 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Grote bewegingen 
vanuit de pols. 

Kleine bewegingen 
vanuit de pols; meer 
aanzet tot de 
voorkeurshand. 

Soepele vinger-
bewegingen, aanzet tot 
juiste pengreep. 

Een adequate fijn 
motorische coördinatie. 
Gebruikt regelmatig de 
voorkeurshand. 

Voert diverse fijn 
motorische 
vaardigheden uit, heeft 
de juiste pengreep. 

Voert de schoolse 
vaardigheden op 
adequate wijze uit. 
Gebruikt de 
voorkeurshand. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Maakt grote 
   bewegingen 
   vanuit de pols 
   (bijv. grote 
   kralen rijgen). 
 
 Eerste signalen 
   van de ontwik- 
   keling van een 
   voorkeurshand. 
 
 Werkt met 
   middelgrote 
   kralen. 
 
 Knipt (vrij 
   knippen). 
 
 Doet jas met 
   knopen open. 
 

 Bouwt met  
   kleine 
   blokken. 
 
 Vouwt een 
   rechte en 
   schuine vouw. 
 
 Gaat met naald 
   en draad om. 
 
 Maakt 
   ritssluitingen 
   dicht. 
 
 Rijgt kralen. 
 
 Knipt figuren uit. 

 Vinger- 
   oefeningen (bijv. 
   lopen met de 
   vingers). 
 
 Bouwt met klein 
   constructie- 
   materiaal. 
 
 Rijgt kleine 
   kralen. 
 
 Knipt over een 
   rechte lijn.  
 
 Doet knopen 
   open en dicht. 
 
 Maakt vouwsels. 
 
 Tekent figuren  
   na. 

 Werkt adequaat  
   met klein en fijn 
   materiaal. 
 
 Strikt veters. 
 
 Zaagt en 
   timmert. 
 
 Knipt over een 
   gebogen lijn. 
 
 Trekt een 
   doorgaande lijn. 
 
 Maakt 
   eenvoudige 
   schrijfpatronen 
   (let op de juiste 
   greep). 

 Kleurt verfijnde 
   afbeeldingen in. 
 
 Hanteert juiste 
   pengreep. 
 
 Maakt moeilijke 
   schrijfpatronen.  
 
 Schrijft 
   eenvoudige 
   letters. 

 Knipt plaatjes  
   uit. 
 
 Schrijft letters en 
   andere fijne 
   patronen. 
 
 Hanteert 
   ontspannen de 
   pengreep. 
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Methodiek: 
 
Vrije activiteiten: 
Goed voorbereiden van een uitdagend aanbod met 
goed en verzorgd materiaal. 
Aanbieden van activiteiten en materialen voor het 
zelfstandig spelen en werken. 
Aanbieden van bijzondere activiteiten die door de 
leerkracht zijn gepland. 

 
Begeleide activiteiten: 
Tonen van belangstelling. 
Interesse wekken. 
Laten genieten van bewegen. 
Aansluiten bij behoeften van kinderen. 
Ondersteunen. 
Verdiepen en verbreden van ervaringen. 
Helpen bij het oplossen van een probleem, iets 
voordoen, hulpmiddelen aandragen. 
Reflecteren: kinderen vragen naar het proces van 
hun activiteit. 
Helpen samenwerken tijdens groepswerk. 
Aandragen van aanvullende materialen. 
Nabespreken. 

 

Geleide activiteiten: 
Instructie geven m.b.t. nieuwe technieken. 
Introductie van nieuwe materialen. 
Een begin maken; niet afdwingen maar positieve 
bewegingservaringen laten opdoen. 
Hantering van materialen. 
Het geven van een doelgerichte (gesloten) opdracht, 
etc. 
Helpen bij het oplossen van problemen. 
Nabespreken. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 
Werken in de klas of op de gang: 
Ongevormde materialen (zand, water, scheerschuim 
en klei). 
Spelen met zand. 
Spelen met water. 
Spelen met zand en water. 
Vormgevende materialen. 
Materialen om te tekenen en te schilderen. 
Werken met verschillende papiersoorten voor 
scheuren en knippen. 
Materialen om te knutselen en te timmeren. 
Materialen uit de natuur. 
Hulpmaterialen. 
Bouw- en constructiematerialen en mozaïek. 
Klein bouwmateriaal. 
Groot bouwmateriaal. 
Bouwmaterialen met specifieke bedoelingen. 
Constructiematerialen. 
Mozaïek. 
Speelleermaterialen. 
Lotto’s. 
Puzzels. 
Werkbladen. 

 
 

Ontluikend schrijven. 
Inrichten van een schrijfhoek, eventueel gekoppeld 
aan de leeshoek. 
Als leerkracht teksten bij tekeningen zetten, die het  
verhaal van het kind weergeven. 
Verhalen laten tekenen (boekjes) en vertellen. 
Eigen teksten over activiteiten maken. 
Corresponderen met anderen in de school. 
Een klassenboek maken: iedere dag samen 
vaststellen wat van die dag vastgelegd moet worden. 
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Materialen, leermiddelen: 
 
Kleine scheppen, emmertjes, plastic flessen, trechter, 
zandmolen, zeef, plankjes, zandtaartvormen, pannen, 
wereldspelmateriaal, steentjes, schelpen, stokjes, 
natuurproducten, schelpenzand, auto’s, plastic 
dieren, etc. 
Met behulp van plastic flessen, watermolen,  
trechters, bootjes, slangen, plastic pijpjes,  
maatbekers, waterspuitjes, spons, plankjes, etc;  
spelen met sop. 
Zie ook bij lijn 3.1: activiteiten tijdens buitenspel 
Spelen en werken met klei (natuurklei, synthetische  
klei, brooddeeg), eventueel met materiaal voor  
versieringen (spatels) 
Potloden, viltstiften, waskrijt, bordkrijt, houtskool, inkt, 
vingerverf, plakkaatverf, stempels. 
Vloeipapier, vliegerpapier, sitspapier, vouwbladen en  
vouwkartons, inpakpapier, kanten kleedjes,  
snoeppapiertjes, tijdschriften, kranten, ribkarton,  
aluminiumfolie, tekenpapier. 
Dozen van allerlei formaat, closet- en keukenrollen,  
blikjes, dopjes, klosjes, deksels, piepschuim, rietjes,  
stokjes, bierviltjes, knijpers, plastic potjes en flessen,  
kurken, kokertjes, knopen, kralen, wol, katoen, lapjes,  
kant, band. 

Kastanjes, eikels, beukennootjes, schelpen,  
steentjes, pitten, zaden, bladeren, gedroogde  
bloemen, veren, strootjes, takjes, schapenwol. 
Lijm, plaksel, scharen, mes, kwasten, plakselzeiltjes, 
plakband, prikpen, splitpennen, elastiekjes, 
paperclips, nietjes, naald, draad, touw, ijzerdraad, 
zaag, boor, priem, liniaal. 
Kleine blokken, middenmaat blokken, bouwplankjes,  
torens en cilinders, latjes, wereldspelmateriaal, etc. 
Grote blokken, kisten, planken, paalkoppen,  
vloerkleed, gordijnen, touw, band, verkleedkleren en  
overige attributen. 
Bouwrekenkist, Bouwmeesterkubussen. 
Nopper, Matador, Lego, Sio-montage, Spoorset,  
Konstruktor, Ingenieur, Plasticant, Sjobus, Bambino,  
etc. 
Geometrisch mozaïek, mozaïek van lijnen en vormen  
(ringen en stokjes, rondjesspel), insteekmozaïek,  
toevallige materialen (stukjes glas, steentjes),  
tangram, kralenplank, magneetmozaïek, plakfiguren. 

 
 

Kleurenlotto, lotto ruimtelijke relaties,  
hoeveelhedenlotto, geluidenlotto, klank-rijmoefening,  
Begrippentaal, Lotto oorzaak-gevolg, Lotto middel- 
doel, kringloopoefening, logisch rangschikken,  
rubriceerlotto, jaargetijdenlotto, beroepensituatielotto,  
sorteerspelen, logiblokken, Domino. 
Inlegplanken, puzzels met het accent op voorstelling, 
puzzels met accent op geometrische vormen, 
vloerpuzzels. 
Werkbladen, potloden. 
Pennen, potloden, schriften, grote houten 
letterstempels, Linkprint, woordkaarten, boeken, 
flanelbordletters. 
Werkstukken van kinderen. 
Papier, potloden, stiften. 
Papier, potloden, letterstempels. 
Brievenbus, kaarten, karton, papier, enveloppen. 
Multomap, tekenpapier, potloden. 
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JK 4  Zintuiglijke ontwikkeling 

JK 4.1  Auditieve waarneming 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Onthoudt en zegt 
zinnen met 5-7 woorden 
of versjes met meer dan 
4 regels na. 
Deelt in een zin 
woorden op. 
Toename van de 
luisterhouding. 

Geeft aan of twee 
woorden hetzelfde of 
verschillend klinken; 
deelt woorden op in 
lettergrepen. 

Rijmt met eenvoudige 
woorden (eindrijm). 
Verbindt lettergrepen 
tot woorden. 

Synthetiseert 
eenlettergrepige 
woorden met een 
eenvoudige structuur; 
rijmt met rijmbegin. 

Synthetiseert moeilijke 
eenlettergrepige 
woorden en analyseert 
eenlettergrepige 
woorden; isoleert een 
klinker in een woord. 

Leest woorden van de 
aanvankelijke 
leesmethode of 
woorden die het kent 
direct of spellend. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Verkent de 
   klankkleur: 
   bootst 
   instrumenten na, 
   herkent 
   stemmen en  
   maakt geluiden  
   met en op  
   materialen. 
 
 Vertelt een 
   verhaaltje terug. 
 
 Klapt in korte 
   zinnen bij elk 
   woord. 
 
 Spreekt in een 
   verhaaltje af en 
   toe een woord 
   niet geheel uit en 
   de kinderen 
   maken het 
   woord af (Piet  
   loopt naar h….). 

 Verdeelt 
   woorden in 
   lettergrepen 
   (klappen). 
 
 Hoort verschillen 
   tussen twee 
   woorden, 
   bijv. mis en mus. 
 
 Oriëntatie op 
   rijmen: rijmt 
   korte en 
   bekende 
   woorden. 
 
 Hoort een 
   bepaald woord in 
   een reeks 
   woorden. 
 
 Hoort een 
   trefwoord in een 
   zin of verhaal. 
 
 Onthoudt twee 
   opdrachten 
   tegelijkertijd en 
   voert deze uit. 
 

 Rijmt met een- 
   voudige meer- 
   lettergrepige 
   woorden. 
 
 Zoekt twee en 
   drie rijmplaatjes 
   bij elkaar. 
 
 Maakt rijmzinnen 
   in bekende 
   versjes af, 
   onzinrijmen. 
 
 Legt voor elk 
   woord in een zin 
   een blokje, klapt, 
   stapt. 
 
 Sorteert plaatjes 
   op gelijke 
   eindklank. 
 
 Doet ritmische 
   geluiden in ritme 
   goed na. 
 
 Rijmt spontaan 
   woorden met 
   eindrijm. 

 Sorteert rijmen 
   van woorden en 
   plaatjes met 
   beginrijm. 
 
 Hoort eerste/ 
   laatste woord in 
   een reeks van 
   3-5 woorden. 
 
 Hoort eerste/ 
   laatste woord in 
   een zin. 
 
 Voert meer- 
   voudige 
   opdracht uit. 
 
 Hoort verschil 
   tussen lange en 
   korte woorden.  
 
 Hoort kleine 
   verschillen in 
   woorden. 
 
 Synthese van 
   korte woorden 
   (mkm). 
 

 Analyseert mkm- 
   woorden. 
 
 Analyseert 
   klinker uit mkm- 
   mkmm-mmkm- 
   woorden. 
 
 Voegt letter- 
   grepen van een 
   lang woord 
   samen tot een 
   woord. 
 
 Voegt 2-3  
   woorden 
   samen tot een 
   nieuw woord. 

 Zegt lange 
   onzinwoorden  
   na. 
 
 Zegt 3-4 
   cijfers na. 
 
 Analyseert 
   meerletter- 
   grepige  
   woorden. 
 
 Laat zelf een 
   rijmend versje 
   maken. 
 
 Laat een  
   verhaaltje 
   met dezelfde 
   woorden 
   navertellen. 
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Methodiek: 
 
Pedagogisch handelen: 
Creëren van een rustige, voorspelbare speel- en 
leeromgeving. 
Aandacht geven, nabij zijn. 
Aandacht uitstellen. 
Inspelen op en aansluiten bij het kind. 
Bemoedigen, bevestigen, vertrouwen geven. 
Reguleren. 
Voorbeeld zijn. 
Stimuleren. 
Verwoorden. 
Zelf laten doen, zelf laten oplossen. 
Uitleggen, verduidelijken, instrueren, verlengde 
instructie. 
(Na)bespreken, evalueren. 
Moeilijker maken. 
Transfer naar andere situaties. 
 
Didactisch handelen: het kind laten: 
Doen, manipuleren. 
Waarnemen: voelen, zien, horen, proeven, ruiken. 
Verkennen, exploreren. 
Experimenteren. 
Vergelijken. 
Voorstructureren, orderenen. 
Oefenen, trainingen. 
Automatiseren. 
Imiteren. 
Herhalen. 
Reflecteren, evalueren 
Luisteren, vragen, verwoorden, (na)vertellen. 
Samen spelen, samen werken. 
Verbeelden, uitbeelden, tekenen. 
Gebruiken in andere situaties (transfer). 
Probleem oplossen, (na)denken. 
Schrijven, lezen, (be)rekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrije activiteiten: 
Kinderen maken gebruik van voornoemde  
materialen, spelen ermee in een daarvoor ingerichte  
ruimte of hoek. 
 
Begeleide en geleide activiteiten: 
Aanleren van liedjes. 
Leren gebruiken van muziekinstrumenten. 
Voorlezen en vertellen. 
Leiden van stiltespelletjes. 
Leiden van kringgesprekken. 
Leiden van geheugenspelletjes. 
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Activiteiten, werkvormen:  
 

Persoonlijkheidsvormende activiteit: bijv. 
zelfreflecteren, aanpassen, zich (zelf) vertrouwen. 
Sociale activiteit: bijv. samen spelen, werken, praten. 
(ver)zorgende activiteit: bijv. opruimen, anderen 
helpen. 
Speelactiviteit: bijv. geleid-, begeleid- en vrij spel. 
Expressieve, verbeeldende activiteit. 
Muzikale activiteit. 
Bewegingsactiviteit. 
Waarnemingsactiviteit: bijv. voelen, ruiken, kijken, 
horen. 
Gespreks-, luister- en taalactiviteit. 
Verkennende activiteit: bijv. onderzoeken, 
experimenteren. 
Constructieve activiteit: bijv. bouwen. 
(na)denkactiviteit: bijv. doordenken, problemen 
oplossen, onthouden. 
Oefenactiviteit: bijv. trainingen, geheugenoefening. 
Lees- en schrijfactiviteit. 
Reken- en wiskunde activiteit. 
Gebruik van de techniek: bijv. computergebruik. 
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Materialen, leermiddelen: 
 

Fietsbel, busjes, blokken, glas, steen; blikjes en  
bekers met inhoud, kartonnen kokers; bellen,  
muziekinstrumenten, gehoorkokers, klankstaven,  
allerlei gebruiksvoorwerpen, cassettebanden of cd’s. 
Muziekinstrumenten of andere bruikbare attributen. 
Concrete voorwerpen voor visuele ondersteuning,  
plaatjes. 
Trommels, klankstaven, triangel, bellen,  
sambaballen, ritmestokjes, fluit, toeter, tamboerijn,  
xylofoon. 
Boeken met rijmpjes en versjes. 
Sprookjesboeken, prentenboeken, verhalenbundels, 
fotoboeken. 
Bekende muziekinstrumenten, Luistervink. 
Blinddoek, muziekinstrumenten. 
Bekende muziekinstrumenten, stemmen van andere  
kinderen herkennen. 
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JK 4  Zintuiglijke ontwikkeling 

JK 4.2  Visuele waarneming 
 

4                                                                         5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Onderscheidt 
afbeeldingen met 
verschillende concrete 
voorstellingen. 

Maakt puzzels met 
gedetailleerde concrete 
voorstellingen en tekent 
eenvoudige figuren na. 
Kent de kleuren en 
gebruikt deze functioneel. 

Onderscheidt abstracte 
vormen van elkaar. 

Legt abstracte figuren 
na en onthoudt en 
benoemt geometrische 
figuren. 
Herkent letters. 

Onderscheidt letters, 
woorden, cijfers en 
getallen van elkaar en 
benoemt deze 
(klankteken koppeling). 

Wijst aan en benoemt 
de letters en cijfers en 
leest eenvoudige 
(medeklinker-klinker-
medeklinker) woorden 
en teksten (aanvankelijk 
lezen). 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Geeft overeen- 
   komsten en 
   verschillen aan 
   tussen twee 
   bijna identieke 
   afbeeldingen. 
 
 Onderscheidt en  
   onthoudt 
   (Memory): 
   verschillen in 
   beperkt aantal 
   plaatjes. 
 
 Vergelijkt en  
   benoemt de 
   verschillen in 
   grootte, omvang, 
   lengte van 
   dezelfde 
   voorwerpen. 
 
 Wijst  
   verschillende 
   kleuren van een 
   afbeelding aan en  
   benoemt ze.  
  
 ‘Leest’ picto’s. 
 
 

 Maakt puzzels 
   met een 
   gedetailleerde 
   voorstelling van 
   meer dan twintig 
   stukjes. 
 
 Tekent  
   geometrische 
   figuren na 
   (cirkel, vierkant, 
   driehoek, kruis). 
 
 Herkent en benoemt 
   mengkleuren en 
   gebruikt ze 
   functioneel.  
 
 Geeft aan wat er 
   ontbreekt in een 
   concrete 
   voorstelling. 
 
 Kimspelletjes 
   (3-5 voorwerpen   
   of plaatjes 
   onthouden). 

 Herkent letter uit 
   de eigen naam. 
 
 Merkt verande- 
   ringen in 
   volgorde, 
   richting, houding 
   op. 
 
 Hanteert visuele 
   symbolen bijv. 
   picto’s. 
 
 Hanteert 
   symbolen op het 
   planbord. 
 
 Onderscheidt en 
   benoemt vormen 
   als streepje, 
   rondje, lijn etc. 
 
 Geeft verschillen 
   tussen letters en 
   cijfers aan. 

 Herkent letters 
   en cijfers tussen 
   andere letters en 
   cijfers. 
 
 Ziet afwijkende 
   letter tussen 
   gelijke letters. 
 
 Onderscheidt en  
   onthoudt 
   (Memory): 
   verschillen in 
   groter aantal 
   plaatjes. 
    
 Vergelijkt korte 
   woorden, die 
   bijna gelijk zijn 
   (moe – koe). 

 Ziet bepaalde 
   letter tussen 
   andere letters 
   bijv. in woorden, 
   zinnen. 
 
 Herkent 
   letter-   
   combinaties. 
 
 Herkent bepaald 
   woord tussen 
   andere woorden. 
 
 Vindt twee 
   dezelfde 
   woorden tussen 
   andere woorden. 
 
 Wijst plaats van 
   een bepaalde 
   letter in een 
   woord aan. 

 Herkent 
   bepaalde 
   lettercombinaties 
   in een woord en 
   benoemt ze. 
 
 Herkent 
   getalcombinaties 
   in een woord en 
   benoemt ze. 
 
 Wijst plaats van 
   een bepaald 
   woord in een zin 
   aan. 
 
 Herkent 
   combinaties van 
   medeklinkers en 
   benoemt ze (bijv. 
   sch, tje). 
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Methodiek: 
 
Pedagogisch handelen: 
Creëren van een rustige, voorspelbare speel- en 
leeromgeving. 
Aandacht geven, nabij zijn. 
Aandacht uitstellen. 
Inspelen op en aansluiten bij het kind. 
Bemoedigen, bevestigen, vertrouwen geven. 
Reguleren. 
Voorbeeld zijn. 
Stimuleren. 
Verwoorden. 
Zelf laten doen, zelf laten oplossen. 
Uitleggen, verduidelijken, instrueren, verlengde 
instructie. 
(Na)bespreken, evalueren. 
Moeilijker maken. 
Transfer naar andere situaties. 
 
Didactisch handelen: het kind laten: 
Doen, manipuleren. 
Waarnemen: voelen, zien, horen, proeven, ruiken. 
Verkennen, exploreren. 
Experimenteren. 
Vergelijken. 
Voorstructureren, orderenen. 
Oefenen, trainingen. 
Automatiseren. 
Imiteren. 
Herhalen. 
Reflecteren, evalueren. 
Luisteren, vragen, verwoorden, (na)vertellen. 
Samen spelen, samen werken. 
Verbeelden, uitbeelden, tekenen. 
Gebruiken in andere situaties (transfer). 
Probleem oplossen, (na)denken. 
Schrijven, lezen, (be)rekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrije activiteiten, begeleide en geleide activiteiten: 
Aanbieden van speelleermaterialen. 
Aanbieden van expressiematerialen. 
Aanbieden van bouw- en constructiematerialen. 
Aanbieden van een betekenisvolle context waarin 
activiteiten m.b.t. ontluikende geletterdheid en  
ontluikende gecijferdheid opgenomen worden. 
Belangstelling tonen. 
Vragen stellen over het proces. 
Helpen bij problemen. 
Aanbieden van gesloten opdrachten om te sorteren,  
te groeperen, voorwerpen te zoeken op plaatjes,  
zoek dezelfde, de verschillende, etc. 
Materiaal afwisselen, aanvullen 
Interesse wekken. 
Introduceren van nieuw materiaal. 
Stimuleren, aanmoedigen. 
Helpen. 
Positief bevestigen 
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Activiteiten, werkvormen: 
 
Persoonlijkheidsvormende activiteit: bijv. 
zelfreflecteren, aanpassen, zich (zelf) vertrouwen. 
Sociale activiteit: bijv. samen spelen, werken, praten. 
(Ver)zorgende activiteit: bijv. opruimen, anderen 
helpen. 
Speelactiviteit: bijv. geleid-, begeleid- en vrij spel. 
Expressieve, verbeeldende activiteit. 
Muzikale activiteit. 
Bewegingsactiviteit. 
Waarnemingsactiviteit: bijv. voelen, ruiken, kijken, 
horen. 
Gespreks-, luister- en taalactiviteit. 
Verkennende activiteit: bijv. onderzoeken, 
experimenteren. 
Constructieve activiteit: bijv. bouwen. 
(Na)denkactiviteit: bijv. doordenken, problemen 
oplossen, onthouden. 
Oefenactiviteit: bijv. trainingen, geheugenoefening. 
Lees- en schrijfactiviteit. 
Reken- en wiskunde activiteit. 
Gebruik van de techniek: bijv. computergebruik. 
 

Visuele synthese. 
Aanbieden van legplanken. 
Kralenplank (evt. met opdrachtkaarten). 
Mozaïek (evt. met opdrachtkaarten). 
Lotto’s. 
Expressiematerialen. 
Bouw- en constructiematerialen. 
Eenvoudige - moeilijke puzzels (weinig – veel 
stukjes). 
Met letters woorden vormen. 
Knopendoos, rommeltjesdoos. 
Visueel geheugen. 
Kimspelletjes (3 - 5 voorwerpen of plaatjes  
onthouden) organiseren. 
Memory spelen. 
Spelletjes doen waarbij uiterlijke eigenschappen,  
zoals kleur, vorm, compositie, lijnen, tekens, etc  
centraal staan. 
Spelletjes als ‘waar hoort dit bij?’ 
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Materialen, leermiddelen: 
 
Puzzels, lotto’s, domino’s, Memory, zoek dezelfde- 
Spelletjes, etc. 
Voorleesboeken, prentenboeken, fotoboeken,  
liedjesboeken, spelletjesboeken. 
Flanelbordletters, letterstempels, cijferstempels,  
schuurpapieren cijfers en letters, houten cijfers en  
letters in een voelzak, telspelletjes,   
woordkaarten, rijmspelletjes (afbeeldingen +  
woorden). 
Werkbladen, boeken, teksten in de omgeving. 
Werkbladen, boeken, teksten in de omgeving. 
Allerlei concrete, betekenisvolle voorwerpen. 
Scharen, plaksel, inpakpapier, vel papier. 
Gekleurde geometrische figuren, plakfiguren. 
Kralenplanken, kaarten met afbeeldingen van kralen. 
Mozaïekdozen, voorbeeldkaarten, plakfiguren,  
papier, plaksel. 
Lotto-spelen. 
Vingerverf, plakkaatverf, kwasten, papier,  
kleurpotloden, stiften, vetkrijt, stoepkrijt, schoolbord  
met krijt, papier, lijm, plaksel, scharen,  kosteloos  
materiaal, klei, etc. 
Lego, Nopper, Knex’, blokken, Sio-montage, etc. 
Naamkaartjes. 

Telefoonboek, notitieblok, pen, potlood, memobord,  
Prijslijsten, etc. 
Vouwbladen, voorbeeldvouwsels. 
Doos met allerlei verschillende knopen en andere  
kleinwaren. 
Idem. 
Blinddoek, verschillende concrete, betekenisvolle  
voorwerpen. 
Memory. 
Kimspel met verschillende concrete, betekenisvolle 
voorwerpen, werkbladen met opdrachten als zoek  
de verschillen, welke is hetzelfde?, etc. 
Allerlei concrete voorwerpen, afbeeldingen met 
woordkaarten (zoek juiste woord bij het plaatje). 
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JK 4  Zintuiglijke ontwikkeling 

JK 4.3  Tastwaarneming 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Benoemt concrete 
verschillen tussen 
dagelijkse voorwerpen. 

Verwoordt van concrete 
voorwerpen hoe ze eruit 
zien. 

Onderscheidt 
eenvoudige 
geometrische figuren. 

Beschrijft en benoemt 
geometrische figuren. 

Onderscheidt abstracte 
figuren; geeft 
gedetailleerde verschillen 
aan (bijv. letters en 
cijfers). 

Benoemt symbolen 
(o.a. letters en cijfers). 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Verkent 
   verschillende 
   prikkels: warm, 
   koud, zacht, ruw, 
   licht, zwaar, etc. 
 
 Leert taal die bij 
   bepaalde tactiele 
   prikkels hoort. 
 
 Benoemt con- 
   crete verschillen 
   tussen voor- 
   werpen die 
   betast worden. 
 
 Herkent en 
   onderscheidt 
   smaken. 
 
 Geeft verschillen 
   aan tussen    
   groot - klein,  
   dik - dun, etc. 

 Herkent en 
   onderscheidt 
   geuren en 
   smaken. 
 
 Schat vooraf  
   bepaalde 
   kenmerken in  
   (licht, koud etc.)  
   en controleert  
   deze door   
   tactiele 
   waarneming. 
 
 Voelt patronen/ 
   afbeeldingen 
   en herkent 
   deze in andere 
   figuren. 

 Maakt  
   onderscheid   
   door 
   tastwaarneming 
   tussen cirkel,  
   vierkant en   
   driehoek, zowel  
   2- als 3-  
  dimensionaal. 
 
 Geeft een aantal 
   kenmerken aan 
   en raadt en voelt 
   welke figuur het 
   is. 
 
 Onderscheidt 
   door middel van 
   gevoel: licht - 
   zwaar. 
 

 Beschrijft en 
   benoemt 
   geometrische 
   figuren: cirkel, 
   vierkant, drie- 
   hoek, rechthoek, 
   ovaal etc. 
 
 Legt patronen na 
   met de 
   geometrische 
   figuren. 
 
 Onderscheidt 
   symme- 
   trische en 
   asymmetrische 
   vormen. 
 
 Onderscheidt 
   door middel van 
   gevoel: warm - 
   lauw, koud –  
   koel. 

 Onderscheidt 
   abstracte figuren 
   (bijv. cijfers en 
   letters). 
 
 Geeft 
   gedetailleerd   
   verschillen 
   tussen abstracte 
   figuren aan. 
 
 Geeft in  
   patronen 
   aan welke 
   geometrische 
   figuren er in 
   zitten en laat dit 
   door tactiele 
   waarnemingen 
   controleren. 

 Benoemt letters 
   en cijfers m.b.v. 
   schuurpapieren 
   letters. 
 
 Voelt abstracte 
   tekens bijv. 
   Griekse letter 
   en herkent deze. 
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Methodiek: 
 
Vrij spel: 
Kinderen kiezen zelf uit de beschikbare materialen 

(bijv. spelen met geurkokers). 
 
Begeleid of geleid spel: 
Bij jonge kinderen veel laten experimenteren. 
Spelletjes begeleiden door te structureren. 
Stimuleren, aanmoedigen. 
Helpen onderscheid te maken in voelen, ruiken en 
proeven. 
Ondersteunen in het beschrijven en benoemen van 
wat het kind voelt, ruikt of proeft. 
Hulp bieden bij koken of bakken. 
Veel laten benoemen wat ze voelen, ruiken, e.d. 
Vergelijken met andere tactiele waarnemingen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Tijdens buitenspel of in het speellokaal: 
Tikspelen (Blindemannetje). 
Tastspelletjes. 
In de klas: 
Aanbieden van speelleermateriaal gericht op 
tastwaarneming. 
Activiteiten gericht op het voelen, beschrijven en 
benoemen van voorwerpen. 
Activiteiten gericht op het ruiken en proeven, bijv. iets 
koken of bakken. 
Voelen van voorwerpen. 
Tastspel: wie zit er voor je? 
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Materialen: 
 

Blinddoek. 
Blinddoek, materiaal om op te zoeken, concrete  
materialen om te betasten zoals knuffels, pop, auto,  
kopje, beker, vork, boek, handdoek, etc. 
Voelzak, schuurpapieren letters, temperatuurkruikjes,  
diverse lapjes, stalen vloerbedekking, nat en droog  
zand, voorwerpen van hout - plastic - metaal -, wol,  
zijde. 
Idem. 
Geurkokers met kruidengeuren, etenswaren. 
Voelzak, schuurpapieren letters, temperatuurkruikjes,  
diverse lapjes, stalen vloerbedekking, nat en droog  
zand, voorwerpen van hout - plastic - metaal -, wol,  
zijde. 
Blinddoek. 
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JK 5  Spraak- en taalontwikkeling  

JK 5.1  Spraakontwikkeling (articulatie) 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Spreekt verstaanbaar, 
uitgezonderd bij moeilijke 
medeklinker-
verbindingen. 

Spreekt verstaanbaar in 
lange enkelvoudige 
zinnen of samen-
gestelde zinnen met een 
eenvoudige structuur. 

Spreekt bijna altijd goed 
verstaanbaar. 

Spreekt alle klanken en 
medeklinker-
verbindingen en langere 
woorden juist uit. 

Spreekt lange woorden 
en zinnen juist uit. 

Spreekt duidelijk 
gearticuleerd en 
corrigeert zichzelf. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Is zich bewust 
   van klanken.  
 
 Spreekt duidelijk 
   verstaanbaar 
   eenvoudige 
   woorden en 
   zinnen uit (5 á 
  6 woorden). 
 
 Spreekt duidelijk 
   woorden met 
   medeklinkerver- 
   bindingen uit. 
 
 Spreekt 
   verstaanbaar in 
   lange enkel- 
   voudige zinnen. 
 
 Spreekt 
   verstaanbaar in 
   samengestelde  
   eenvoudige 
   zinnen. 

 Beheerst de 
   mondmotoriek. 
 
 Spreekt duidelijk 
   verstaanbaar 
   eenvoudige 
   woorden en 
   zinnen uit 
   (7 á 8 
   woorden). 
 
 Maakt zinnen af. 
 
 Verbindt 
   woorden tot één 
   woord (lees + 
   boek = 
   leesboek). 
 
 Beantwoordt 
   duidelijk vragen 
   over een verteld 
   verhaal. 
 

 Spreekt woorden 
   met twee- 
   medeklinker- 
   verbindingen 
   juist uit (taart - 
   kast - krast). 
 
 Spreekt alle 
   klanken, 
   eenvoudige 
   medeklinker- 
   verbindingen en 
   langere woorden 
   juist uit. 

 Speelt na/ 
   vertelt beleefde 
   situaties. 
 
 Spreekt  
   vreemde 
   woorden (bijv. 
   Engelse 
   woorden) uit. 
 
 Spreekt 
   medeklinkers op 
   woordniveau 
   juist uit. 

 Spreekt lange 
   woorden en 
   zinnen juist uit, 
   behoudens 
   enkele ‘lastige’ 
   medeklinker- 
   verbindingen. 
 
 Maakt samen 
   met andere 
   kinderen een 
   verhaal en speelt 
   dit uit. 
 
 Spreekt 
   samengestelde 
   zinnen duidelijk  
   verstaanbaar uit. 

 Articuleert 
   duidelijk, is 
   zich hiervan 
   bewust en 
   corrigeert 
   zichzelf. 
 
 Geeft vooraf aan 
   waar het op 
   moet letten bij de 
   uitspraak. 
 
 Corrigeert 
   zichzelf. 
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Methodiek: 
 

Strategieën: 
Lichamelijk-motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken, visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 
 

Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 
 

Strategieën: Inprenting 
Geheugensteun (bijv. rijmpje, afbeelding). 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen. 
 
Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 

 
 
 
 
 
 

 Vrije, begeleide en geleide activiteiten: 
Observeren van de betrokkenheid op elkaar. 
Gesprekken voeren. 
Verhalen vertellen.  
Poppenkast spelen. 
Informatie geven. 
Inleven in de kinderen. 
Model staan in taalgebruik. 
Feedback geven. 
Goede vragen stellen. 
Observeren van de kwaliteit van de 
gespreksdeelname. 
Echte interesse tonen. 
Veilige en vertrouwde sfeer creëren. 
Actief luisteren. 
Ingaan op wat kinderen zeggen door herhalen, 
bevestigen, samenvatten, essentie verwoorden, 
doorvragen en concretiseren. 
Toevoegen aan wat kinderen zeggen door vragend  
onderzoeken, iets vertellen en/of iets voorleggen. 
Gelegenheid bieden om veel samen te 
communiceren in hoeken. 
Kinderen op elkaar betrekken. 
Opmerkingen van kinderen correct teruggeven 
(spiegelen i.p.v. corrigeren). 
Spel vanuit verschillende hoeken integreren. 
Rollenspelen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Kringactiviteiten: 
Gesprekken over actuele belevenissen in de groep. 
Verhalen voorlezen en vertellen. 
Reproduceren van een verhaal. 
Poppenspel. 
Poppenkast. 
Flanelbord, bordtekening. 
Verteltafel. 
 Liedjes, versjes, gedichten. 
Kalenders en taakborden bijhouden. 
Samen plannen maken voor (speciale) activiteiten. 
Nabespreken van activiteiten. 
Spelletjes: woorden nazeggen, benoemen van 
voorwerpen, benoemen van plaatjes, vertellen bij 
plaatjes. 
Rollenspelen. 
 
Activiteiten in de klas of op de gang: 
Woorden aanbieden binnen betekenisvolle  
onderwerpen van dat moment. 
Opdrachten geven waarbij kinderen samen moeten  
overleggen. 
Woorden en zinnen schrijven waar dat functioneel is:  
in de apotheek een recept kunnen schrijven, bij de  
snackbar kunnen zien wat alles kost, etc. 

Attributen aanbieden in de diverse hoeken die 
uitnodigen tot lezen en schrijven. 
 
Tijdens het buitenspel en in het speellokaal: 
Allerlei activiteiten waarin kinderen actief zijn en in 
contact komen met anderen, met allerlei materialen. 
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Materialen: 
 

Prentenboeken; platen, afbeeldingen, foto’s, posters,  
strips; concrete materialen. 
Verhalenbundels, sprookjesboeken, prentenboeken,  
voorleesboeken. 
Handpoppen, allerlei relevante attributen. 
Poppenkast (groot en klein), poppenkastpoppen, 
boeken met poppenkastverhalen, allerlei passende 
attributen. 
Lage tafel, kleden, kleine poppetjes, dieren,  
voertuigen, boompjes, huizen, etc. 
Liedboeken, boeken met rijmpjes en versjes. 
Planbord, weekkalender, seizoenkalender, taakbord,  
Dagritmekaarten. 
Relevante attributen. 
Werkstukken van kinderen, materiaal waarmee 
gewerkt is, relevante attributen. 
Vertelplaten, boeken, spelmateriaal, allerlei relevante 
voorwerpen. 
Woordkaartjes met afbeeldingen en woorden,  
letterstempels, stempelkussens, papier, schriften,  
etc. 
Knutselmaterialen, bouwmaterialen, plattegronden,  
constructiematerialen, wereldspelmateriaal, etc. 
Een aantrekkelijk ingerichte hoek met wisselende 
inrichting die aansluit bij betekenissen van kinderen.  
Verkleedmaterialen. 
 

Lees- en schrijfmaterialen: kranten en tijdschriften,  
telefoon met telefoonboek, agenda, kassa, computer,  
boodschappenlijstjes, potloden, etc. 
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JK 5  Spraak- en taalontwikkeling  

JK 5.2  Taalvorm (zinsbouw, morfologie) 

  
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Spreekt in uitgebreide 
enkelvoudige zinnen. 

Spreekt in zinnen met 
meer complexe 
structuren. 
Morfologie nog niet 
altijd juist. 

Spreekt in meestal goed 
lopende zinnen. 

Praat over de taal. 
Spreekt in samen-
gestelde zinnen met 
voegwoorden. 

Zinsbouw is juist. 
Past de belangrijkste 
grammaticale regels 
toe. 

Spreekt in lange 
complexe zinnen met 
een goede 
woordvolgorde. 
Morfologie, zinsbouw 
en woordgebruik zijn 
juist, uitgezonderd bij 
sommige 
werkwoordsvormen. 
Corrigeert zelf fouten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel  Jonge Kinderen 

97 
 

Beschrijving tussendoelen: 
 
 Spreekt in 
   uitgebreide 
   enkelvoudige 
   zinnen (bestaan 
   uit persoons- 
   vorm, 
   onderwerp, 
   werkwoord, 
   lijdend voorwerp/ 
   meerwerkend 
   voorwerp/ 
   bepalingen). 
 
 Spreekt in  
   zinnen 
   met bijvoeglijke 
   naamwoorden 
   (een grote, dikke 
   man). 
 
 Spreekt in  
   zinnen met de 
   gebiedende wijs. 
 

 Gebruikt de  
   juiste   
   lidwoorden in 
   zinnen. 
 
 Spreekt in  
   zinnen met meer 
   complexe 
   structuren (bevat 
   bijv. twee 
   werkwoorden). 
 
 Gebuikt 
   regelmatige 
   meervouds- 
   vormen (boom – 
   bomen, kip – 
   kippen). 
 
 Gebruikt 
   verkleinwoorden 
   (-je). 
 

 Gebruikt 
   ontkennende 
   zinnen met  
   ‘geen’ 
   of ‘nooit’. 
 
 Gebruikt als – 
   dan zinnen. 
 
 Verbindt twee 
   zinnen met een 
   voegwoord (Jan 
   gaat niet naar 
   school, want hij 
   is ziek). 
 
 Spreekt in 
   uitgebreide, 
   goed lopende 
   zinnen. 
 

 Is zich bewust 
   van de eigen 
   taal. 
 
 Gebruikt voeg- 
   woorden in goed 
   lopende, samen- 
   gestelde zinnen. 
 
 Gebruikt 
   verkleinwoorden 
   met –pje, -tje. 
 
 Verbetert de 
   fouten van 
   leerkracht. 
 
 Denkt na over 
   taal (bijv. huisje 
   dus ook tuintje?). 
 
 Gebruikt de 
   vergrotende en 
   overtreffende 
   trap. 

 Formuleert 
   allerlei 
   vraagzinnen. 
 
 Maakt 
   samengestelde 
   zinnen met 
   voegwoorden 
   (omdat, zodat, 
   toen, etc.). 
 
 Formuleert juist 
   samengestelde 
   zinnen, waarin 
   de belangrijkste 
   grammaticale 
   regels worden 
   toegepast. 
 
 Ontdekt fouten 
   die de leerkracht 
   en andere 
   kinderen maken 
   en verbetert 
   deze. 
 

 Spreekt in lange  
   en complexe  
   zinnen met een  
   goede  
   woordvolgorde, 
   waarbij ook de 
   meeste 
   werkwoords- 
   vormen en 
   voltooide 
   deelwoorden  
   goed 
   gebruikt worden. 
 
 Geeft zelf fouten 
   aan en herstelt 
   deze. 
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Methodiek: 
 

Strategieën: 
Lichamelijk-motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken, visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 
 

Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 
 

Strategieën: Inprenting 
Geheugensteun (bijv. rijmpje, afbeelding). 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen. 
 

Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 
 
 
 

 Vrije, begeleide en geleide activiteiten: 
Observeren van de betrokkenheid op elkaar. 
Gesprekken voeren. 
Verhalen vertellen.  
Poppenkast spelen. 
Informatie geven. 
Inleven in de kinderen. 
Model staan in taalgebruik. 
Feedback geven. 
Goede vragen stellen. 
Observeren van de kwaliteit van de  
gespreksdeelname. 
Echte interesse tonen. 
Veilige en vertrouwde sfeer creëren. 
Actief luisteren. 
Ingaan op wat kinderen zeggen door herhalen, 
bevestigen, samenvatten, essentie verwoorden, 
doorvragen en concretiseren. 
Toevoegen aan wat kinderen zeggen door vragen 
onderzoeken, iets vertellen en/of iets voorleggen 
Kinderen op elkaar betrekken. 
 
NB: Opmerkingen van kinderen correct 
teruggeven (spiegelen i.p.v. corrigeren) 
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Activiteiten, werkvormen:  
 

Kringactiviteiten: 
Gesprekken over actuele belevenissen in de groep.  
Allerlei soorten verhalen. 
Poppen, poppenkast. 
Flanelbordvertelling. 
Verteltafel. 
Liedjes, versjes, gedichten. 
Kalenders en taakborden bijhouden. 
Samen plannen maken voor (speciale) activiteiten. 
Nabespreken van activiteiten. 
Aandacht voor groepsregels. 
Feesten. 
Spelletjes. 
 
In de klas of op de gang: 
Gelegenheid bieden om veel samen te  
communiceren in hoeken.  
Woorden aanbieden binnen betekenisvolle  
onderwerpen van dat moment. 
Opdrachten geven waarbij kinderen samen moeten  
Overleggen. 
Woorden en zinnen schrijven waar dat functioneel is:  
in de apotheek een recept kunnen schrijven, bij de  
snackbar kunnen zien wat alles kost, etc. 
Attributen aanbieden in de diverse hoeken die  
uitnodigen tot lezen en schrijven. 
Spel vanuit verschillende hoeken integreren. 
 
Tijdens het buitenspel en in het speellokaal: 
Allerlei activiteiten waarin kinderen actief zijn en in  
contact komen met anderen, met allerlei materialen. 
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Materialen: 
 

Prentenboeken, platen, afbeeldingen, foto’s, posters, 
strips; concrete materialen, etc. 
Prentenboeken, verhalenbundels, sprookjesboeken, 
voorleesboeken, etc. 
Handpoppen, attributen, poppenkast 
Flanelbord, figuren op flanel. 
Tafel, grote lap stof, poppetjes en allerlei andere 
passende attributen. 
Gedichtenbundels, liedjesboeken, etc. 
Kalender voor jaargetijden, weeroverzicht, dagen van 
de week, planbord met activiteiten, schema voor 
klassendienst, etc. 
Eventueel werkstukken van kinderen. 
Groepsregels gevisualiseerd in de groep (bijv. d.m.v. 
pictogrammen). 
Gezelschapsspelletjes. 
Een vast ingerichte hoek, een themahoek, bouw- en 
constructiehoek, lees- en schrijfhoek, knutselhoek, 
etc. 
Woordkaarten, speelleermaterialen met plaatjes en 
woordjes, letterstempels, schrijfmaterialen. 
Bouw-, constructieactiviteiten knutselopdrachten, etc. 
Lectuurbak met tijdschriften, boekenkast met boeken, 
prijslijsten, prijskaartjes, etiketten, schrijfmaterialen, 
notitieboek, memobord, kassa met rol, agenda, 
ansichtkaarten, enveloppen, etc. 
Bijvoorbeeld eerst een kaartje maken in de tekenhoek 
of knutselhoek, naam en adres (na)schrijven en de 
post bezorgen in het ziekenhuis. 

 
 

-  
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JK 5  Spraak- en taalontwikkeling 

JK 5.3  Taalinhoud (woordenschat, semantiek, taalbegrip) 
 

4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Maakt zelf nieuwe 
woorden. 
Begrijpt eenvoudige 
opdrachten. 
Definieert bekende 
woorden. 

Begrijpt eenvoudige 
samengestelde zinnen. 
Ordent op grond van de 
volgende twee 
kenmerken:  
vorm, kleur, 
grootte, dikte. 

Woordenschat buiten 
het hier en nu. 
Begrijpt meervoudige 
opdrachten en voert 
deze uit. 
Verwoordt op concreet 
niveau oorzaak-gevolg. 

Legt plaatjes van een 
verhaal in de juiste 
volgorde en vertelt een 
verhaal na. 
Geeft overeenkomsten en 
verschillen tussen 
voorwerpen aan. 

Gebruikt abstracte 
woorden. 
Legt verbanden op 
voorstellingsniveau 
(als-dan) en gebruikt 
verschillende taal-
denkrelaties. De 
woordenschat breidt 
zich uit met abstracte 
woorden en begrippen. 

Gebruikt moeilijke taal-
denk-relaties, begrijpt 
functiewoorden en 
grapjes met een achter-
liggende bedoeling. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Geeft definities 
   van bekende 
   concrete 
   woorden. 
 
 Geeft de functie 
   van een 
   voorwerp aan. 
 
 Begrijpt 
   eenvoudig 
   concrete, 
   samengestelde 
   opdrachten. 
 
 Beschrijft 
   voorwerpen. 
 
 Herhaalt in eigen 
   bewoordingen 
   de opdracht. 
 
 Vertelt verhalen 
   na. 
 

 Ordent op grond 
   van twee 
   kenmerken 
   (vorm, kleur, 
   grootte en dikte). 
 
 Brengt 
   voorwerpen 
   onder in 
   categorieën en 
   benoemt deze. 
 
 Voert de 
   opdracht in 
   volgorde uit, 
   zoals bij de 
   instructie is 
   aangegeven. 
 
 Categoriseert 
   concrete 
   materialen. 
 

 Verwoordt op 
   concrete wijze 
   oorzaak en 
   gevolg.  
 
 Begrijpt 
   concrete, 
   meervoudige 
   opdrachten en 
   voert deze uit. 
 
 Gebruikt taal 
   gericht op 
   dingen buiten de 
   directe 
   leefwereld, bijv. 
   de toekomst. 
 
 Geeft op 
   planbord met 
   picto’s 
   activiteiten aan. 
 

 Legt plaatjes die 
   een verhaal 
   vormen in de 
   goede volgorde. 
 
 Gebruikt 
   voegwoorden 
   als: omdat, want, 
   etc. 
 
 Benoemt 
   geometrische 
   figuren. 
 
 Verwoordt 
   overeenkomsten 
   en verschillen 
   tussen 
   voorwerpen. 
 
 Speelt enkele 
   scènes uit een 
   verhaal na. 
 
 Maakt zich 
   abstracte nieuwe 
   woorden in 
   concrete context 
   eigen. 
 
 Gebruikt taal- 
   denkrelaties. 
 

 Gebruikt 
   abstracte 
   woorden en 
   begrippen. 
 
 Gebruikt 
   tegenstellingen. 
 
 Vertelt hoe in 
   praktische 
   situaties een 
   probleem is 
   opgelost. 
 
 Vertelt 
   voorgelezen 
   lange verhalen 
   na of speelt  
   deze. 
 
 Ordent een 
   verhaal met  
   plaatjes. 
 
 Geeft oorzaak - 
   gevolg, middel - 
   doel op abstract 
   niveau aan. 
 

 Gebruikt 
   complexere taal- 
   denkrelaties. 
 
 Classificeert op 
   grond van 
   meerdere 
   kenmerken. 
 
 Begrijpt de 
   symboolfunctie 
   van taal 
   (achterliggende 
   bedoelingen, 
   grapjes). 
 
 Geeft aan 
   waarom iets 
   gekozen of zo 
   uitgevoerd is. 
 
 Voorspelt de 
   afloop van een 
   gebeurtenis. 
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Methodiek: 
 
Strategieën: 
Lichamelijk-motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken, visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 
 

Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 
 

Strategieën: Inprenting 
Geheugensteun (bijv. rijmpje, afbeelding) 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen. 
 

Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 

 

 Begeleide en geleide activiteiten: 
Zorgen voor een goede en veilige sfeer. 
Zorgen voor een rustige plek. 
Leiden van gesprekken. 
Informatie geven. 
Zich inleven in de kinderen. 
Model staan in taalgebruik. 
Feedback geven. 
Goede vragen stellen. 
Observeren van de kwaliteit van de 
gespreksdeelname. 
Echte interesse tonen. 
Veilige en vertrouwde sfeer creëren. 
Actief luisteren. 
Ingaan op wat kinderen zeggen door herhalen, 
bevestigen, samenvatten, essentie verwoorden, 
doorvragen en concretiseren. 
Toevoegen aan wat kinderen zeggen door vragend 
onderzoeken, iets vertellen en/of iets voorleggen om 
het gesprek verder te brengen. 
Kinderen op elkaar betrekken. 
Helpen plannen maken. 
Ideeën inbrengen in spel. 
Structureren van het spel. 
Spel begeleiden door bijv. mee te spelen. 
Helpen oplossen van problemen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
       
Kringactiviteiten: 
Gesprekken over actuele belevenissen in de groep. 
Allerlei soorten verhalen. 
Poppenkastvertelling. 
Flanelbordvertelling. 
Verteltafel. 
Liedjes, versjes, gedichten. 
Kalenders en taakborden bijhouden. 
Samen plannen maken voor (speciale) activiteiten. 
Nabespreken van activiteiten. 
Aandacht voor groepsregels. 
Feesten. 
Spelletjes. 
 

In de klas of op de gang: 
Gelegenheid bieden om veel samen te 
communiceren in hoeken. 
Woorden aanbieden binnen betekenisvolle 
onderwerpen van dat moment. 
Opdrachten geven waarbij kinderen samen moeten 
overleggen. 
Woorden en zinnen schrijven waar dat functioneel is. 
Attributen aanbieden in de diverse hoeken die 
uitnodigen tot lezen en schrijven.  
Spel vanuit verschillende hoeken integreren. 
 
Tijdens het buitenspel en in het speellokaal: 
Allerlei activiteiten waarin kinderen actief zijn en in 
contact komen met anderen, met allerlei materialen. 
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Materialen: 
 

Prentenboeken; platen, afbeeldingen, foto’s, posters, 
strips; concrete materialen; vragen en problemen. 
Handpoppen, poppenkast, allerlei attributen 
Flanelbord met figuren. 
Tafel, lap stof, poppetjes en andere passende 
attributen. 
Liedjesboeken, boeken met versjes en rijmpjes. 
Kalender voor jaargetijden, weeroverzicht, dagen van 
de week, planbord met activiteiten, met en zonder 
picto’s, schema voor klassendienst, etc. 
Eventueel werkstukken van kinderen. 
Groepsregels gevisualiseerd in de groep (bijv. d.m.v. 
pictogrammen). 
Boeken met kringspelletjes. 
Een vast ingerichte hoek, een themahoek, bouw- en 
constructiehoek, lees- en schrijfhoek, knutselhoek, 
etc. 
Woordkaarten, speelleermaterialen met plaatjes en 
woordjes, letterstempels, schrijfmaterialen. 
Bouw-, constructieactiviteiten knutselopdrachten, etc. 
In de apotheek een recept kunnen schrijven, bij de 
snackbar kunnen zien wat alles kost, etc. 
Kranten, tijdschriften, notitieboekje, agenda, kalender, 
etc. 
Educatief computer materiaal voor de uitbreiding van 
de woordenschat. 
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JK 5  Spraak- en taalontwikkeling 

JK 5.4  Taalgebruik 
 

4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Gaat op eenvoudig 
niveau een gesprek aan, 
laat ook non-verbaal 
communicatiegedrag 
zien. 

In het “verhaal” zit een 
concrete kern die de 
gebeurtenissen 
verbindt. 
Gesprek van het kind is 
vaak één zin. 
Bij vragen van de ander, 
korte antwoorden. 

Geeft in gesprekken de 
inhoud en de bedoeling 
duidelijk weer; 
taalgebruik buiten het hier 
en nu. 

Taal wordt een 
belangrijk communi-
catiemiddel. Vertelt 
“verhalen” met een 
samenhangende reeks 
van gebeurtenissen in 
volgorde van de tijd. 
Voert langere 
gesprekken. 

Heeft vlotte 
gespreksvoering met 
wederzijdse inbreng 
met non-verbaal 
communicatief gedrag. 

Houdt het gespreks-
onderwerp vast (topic-
handhaving). Er zit een 
duidelijke samenhang 
in het verhaal. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Blijft in verhalen 
   bij het onder- 
   werp. 
 
 Beheerst 
   vaardigheden 
   als: afwachten, 
   uit laten spreken, 
   stil kunnen 
   zitten, de ander 
   aankijken, etc. 
 
 Geeft de kern 
   van een verhaal/ 
   gebeurtenis aan. 
 

 Verbindt een 
   aantal gebeurte- 
   nissen in een 
   tijdsvolgorde. 
 
 Geeft aan wat hij 
   bedoelt of van 
   plan is te doen. 
 
 Geeft van een 
   concrete situatie 
   aan waarom het 
   zo gehandeld 
   heeft of waarom/ 
   waardoor iets 
   gebeurd is. 
 
 Toont 
   belangstelling 
   t.a.v. over zaken 
   buiten de directe 
   leefwereld. 
   Vertelt verhalen 
   met een kern na. 
 
 Stelt vervolg- 
   vragen. 
 

 Geeft 
   oorzakelijke 
   verbanden 
   tussen 
   gebeurtenissen 
   aan. 
 
 Richt zich uit 
   zichzelf 
   gedurende enige 
   tijd op andere 
   kinderen. 
 
 Treedt in dialoog 
   met andere 
   kinderen. 
 
 Geeft in het 
   verhaal een 
   duidelijke lijn 
   aan. 
 

 Vertelt verhalen 
   met een 
   samenhangende 
   reeks van 
   gebeurtenissen 
   in de juiste 
   volgorde van de 
   tijd. 
 
 Gaat door in het 
   thema van een 
   ander kind. 
 
 Vertelt langere 
   tijd. 
 
 Praat over 
   onderwerpen die 
   het niet zelf heeft 
   meegemaakt. 
 
 Vertelt de 
   eigen emoties. 
 

 Ervaart dat taal 
   en lichaamstaal 
   de expressie 
   beïnvloeden en 
   past dit zelf toe. 
 
 In het gesprek 
   is uitwisseling 
   (volledige 
   wederkerigheid). 
 
 Neemt actief en 
   op passende 
   wijze beurt in 
   een gesprek met 
   meerdere 
   kinderen. 
 
 Luistert en 
   spreekt op 
   passende 
   momenten. 
 
 Verwoordt 
   emoties van 
   anderen. 

 Geniet van 
   taalspel en 
   humor. 
 
 Brengt 
   samenhang aan 
   in een verhaal 
   door causale 
   verbanden te 
   leggen. 
 
 Houdt rekening 
   met het 
   gezichtspunt van 
   de ander. 
 
 Hanteert de 
   juiste 
   aanspreekvorm. 
 
 Houdt zich aan 
   de essentie 
   (topic- 
   handhaving). 
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 Methodiek: 
 

Strategieën: 
Lichamelijk-motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken, visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 
 
Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 
 

Strategieën: Inprenting 
Geheugensteun (b.v. rijmpje, afbeelding). 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen. 
 

Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 

 
 
 

 Vrije, begeleide en geleide activiteiten: 
Zorgen voor een goede en veilige sfeer. 
Zorgen voor een rustige plek. 
Leiden van gesprekken. 
Informatie geven. 
Inleven in de kinderen. 
Model staan in taalgebruik. 
Feedback geven. 
Goede vragen stellen. 
Observeren van de kwaliteit van de 
gespreksdeelname. 
Echte interesse tonen. 
Actief luisteren. 
Ingaan op wat kinderen zeggen door herhalen, 
bevestigen, samenvatten, essentie verwoorden, 
doorvragen en concretiseren. 
Toevoegen aan wat kinderen zeggen door vragend 
onderzoeken, iets vertellen en/of iets voorleggen om 
het gesprek verder te brengen. 
Kinderen op elkaar betrekken. 
Zorgen voor goede beurtverdeling in een gesprek. 
Aandacht voor non-verbale communicatie. 
Sturen / leiden van een gesprek; de rode draad van 
het gesprek vasthouden. 
Helpen met opbouwen van verhalen van kinderen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Kringactiviteiten: 
Gesprekken over actuele belevenissen in de groep 
(bijv. over vragen of problemen). 
Vertellen van allerlei soorten verhalen. 
Kinderen vertellen verhalen. 
Verhalen inspreken op band (ook in andere talen). 
Vertellen aan de hand van dia’s. 
Prentenboeken voorlezen. 
Poppenkastverhaal vertellen. 
Verhalen en opzegversjes met vingerpoppetjes. 
Flanelbord, bordtekening. 
Verteltafel. 
Liedjes, versjes, gedichten. 
Kalenders en taakborden bijhouden. 
Samen plannen maken voor (speciale) activiteiten. 
Nabespreken van activiteiten. 
Aandacht voor groepsregels. 
Feesten (verjaardagen). 
Spelletjes (raadspelletjes, uitbeeldspelletjes, kimspel, 
etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens het buitenspel en in het speellokaal: 
Een plan voor een te spelen spel maken: volgorde 
van gebeurtenissen aangeven. 
Gelegenheid bieden om veel samen te 
communiceren in hoeken. 
Woorden aanbieden binnen betekenisvolle 
onderwerpen van dat moment. 
Opdrachten geven waarbij kinderen samen moeten 
overleggen. 
Werken met ontwikkelingsmaterialen. 
 
In het speellokaal of tijdens het buitenspel: 
Allerlei activiteiten waarin kinderen actief zijn en in 
contact komen met anderen, met allerlei materialen. 
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Materialen: 
 
Prentenboeken; platen, afbeeldingen, foto’s, posters, 
strips; concrete materialen. 
Verhalenbundels, sprookjesboeken, etc. 
Cassetterecorder, cassettebanden, prentenboeken. 
Dia’s, diaprojector, video, CD en DVD. 
Prentenboeken. 
Poppen, poppenkast. 
Vingerpoppetjes. 
Schoolbord, krijt, flanelbord, flanelfiguren. 
Tafel, lap stof, poppetjes en overige passende 
attributen. 
Liedjesbundels, bundels met rijmpjes en versjes 
Kalender voor jaargetijden, weeroverzicht, dagen van 
de week, planbord met activiteiten, schema voor 
klassendienst, etc. 
Eventueel werkstukken van kinderen. 
Groepsregels gevisualiseerd in de groep (bijv. d.m.v. 
pictogrammen). 
Passende attributen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pictogrammen met de volgorde van de te spelen 
scènes. 
Spelen in wisselend ingerichte themahoeken, bouw- 
en constructiehoek, lees- en schrijfhoek, knutselhoek, 
etc. 
Woordkaarten maken en laten natekenen, 
naschrijven, nastempelen; speelleermateriaal met 
plaatjes en woorden. 
Allerlei activiteiten in hoeken en aan tafel waarbij 
samen moet worden gewerkt aan een taak. 
Oorzaak-gevolg en middel-doel-lotto’s. 
Begrippentaal. 
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JK 6  Wereldverkenning 

JK 6.1. Algemene omgevingsoriëntatie 

 
4                                                                         5                                                                                       6                                                                     7 

                        

Het kind heeft eigen 
verklaringen en 
oplossingen. 

Beschrijft/ 
duidt zijn woon-
omgeving en 
thuissituatie aan. 

Heeft belangstelling 
voor de omringende 
grotere leefwereld; 
verbanden willen weten. 

Aanzet tot objectivatie: 
gaat kenmerken, 
functies en verbanden 
zien. 

Ziet zichzelf in relatie 
tot de wereld; 
gerichtheid op de 
wereld buiten het hier 
en nu. 

Objectivatie in spel en 
wereldverkenning. 
Gericht op de “echte” 
wereld. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Beargumenteert 
   vanuit het eigen 
   perspectief 
   waarom of 
   waardoor iets 
   gebeurd is. 
 
 Kent na(a)m(en)  
   van lera(a)r(en)  
   van de eigen  
   groep. 
 
 Kent namen van 
   medeleerlingen. 
 
 Benoemt 
   kenmerken van 
   bekende dieren 
   en planten 
   (staart, bloem) in 
   de omgeving. 
 
 Verzorgt (eigen) 
   dieren en 
   planten. 
 

 Beschrijft of duidt  
   eigen woonadres    
   en gezinssituatie  
   aan. 
 
 Herkent en 
   benoemt de 
   eigen 
   woonomgeving, 
   buurt: winkels, 
   huizen, wegen, 
   etc. 
 
 Heeft kennis van 
   het voedsel dat 
   bekende dieren 
   en planten nodig 
   hebben 
   (verzorging). 
 
 Benoemt 
   verschillende 
   weersomstandig-  
   heden. 
 

 Toont belang- 
   stelling voor 
   zaken die buiten 
   de directe leef- 
   omgeving liggen, 
   bijv. andere 
   landen. 
 
 Geeft aan wat 
   bepaalde 
   herkenbare 
   beroepen 
   inhouden (welk 
   soort werk). 
 
 Heeft kennis van 
   dieren en planten 
   in andere 
   leefgebieden. 
 
 Geeft weers- 
   omstandigheden 
   in andere 
   werelddelen aan. 

 Ontdekt eigen- 
   schappen, 
   functies, 
   kenmerken van 
   materialen en 
   benoemt deze. 
 
 Geeft de functies 
   aan van 
   bepaalde 
   gebouwen: 
   ziekenhuis, 
   postkantoor. 
 
 Heeft kennis van 
   het belang van 
   dieren en 
   planten voor 
   mensen. 
 
 Is zich bewust 
   van concrete 
   kenmerken van 
   ons milieu. 
 
 Benoemt enige 
   soorten weer 
   (regen, wind, 
   storm). 
 
 Heeft kennis van 
   verschillende 
   beroepen uit hun 
   naaste 
   omgeving. 

 Stelt vragen over 
   kenmerken van 
   de woon- 
   omgeving: huizen, 
   straten. 
 
 Hanteert 
   eenvoudige 
   verkeersregels: 
   bijv. verkeers- 
   lichten. 
 
 Stelt vragen over 
   de wereld buiten 
   de eigen 
   leefwereld. 
 
 Heeft kennis van 
   de leefomstan- 
   digheden van 
   dieren en 
   planten in 
   andere 
   leefgebieden. 
 
 Gebruikt  
   computer, radio, 
   televisie en 
   telefoon. 
 

 Heeft inzicht in 
   de samenhang 
   van de omgeving. 
 
 Is nieuwsgierig 
   naar actuele 
   gebeurtenissen 
   in de wereld bijv. 
   in de media. 
 
 Geeft de functies 
   van verkeers- 
   borden en 
   verkeersregels 
   aan. 
 
 Is zich bewust 
   van de verzor- 
   ging van ons 
   milieu. 
 
 Geeft de invloed 
   van het weer op 
   de mensen, de 
   natuur en het 
   milieu aan. 
 
 Meet het weer 
   (bijv. regen- 
   meter). 
 
 Heeft kennis van 
   beroepen uit zijn 
   leefwereld. 
 

 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel  Jonge Kinderen 

113 
 

Methodiek: 
 

Strategieën: 
Lichamelijk-motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken, visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 
 

Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 
 

Strategieën: Inprenting 
Geheugensteun (bijv. rijmpje, afbeelding). 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen. 
 

Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 

 
 
 
 
 
 

Vrij spel:  
De rol van de leerkracht is: 
Het voorbereiden en organiseren van een uitdagende 
speelleeromgeving. 
Het volgen van het verloop van de activiteiten.  
Zorgdragen voor veilige situaties. 
Helpen bij het oplossen van conflicten. 
Stimuleren. 
Belangstelling tonen. 
Meespelen. 
Spelsuggesties aandragen. 
Observeren. 
Controleren. 
Corrigeren of ingrijpen. 
 
Begeleid spel: 
Naast het gebruikelijke materiaal nieuw materiaal 
toevoegen. 
Het materiaalaanbod te beperken, bijv. alleen het 
rijdend materiaal aan te bieden, of alleen klim- en 
klautermateriaal, etc. 
Keuzes maken die gericht zijn op het oefenen van 
bepaalde vaardigheden: samenspelen, afspraken 
maken, oplossen van conflicten, etc. 
Keuzes maken die gericht zijn op het oefenen van 
behendigheden, zoals werpen en vangen, springen 
en kruipen, etc. 
Zelf meespelen. 

Helpen en stimuleren, aanmoedigen. 
Aandacht voor eigen prestaties van kinderen . 
Uiten van zorg en aandacht voor elkaar. 
 
Geleid spel:  
Aanleren van een spel. 
Structureren van een spel. 
Voordoen, voorzingen. 
Verwoorden van handelingen, ideeën. 
Refereren aan spelregels. 
Aanwijzingen geven. 
Gebruiken van muziekinstrumenten . 
Corrigeren en ingrijpen. 
Stimuleren. 
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Activiteiten, werkvormen: 
  
Kringactiviteiten: 
Verhalen, gesprekken over eigen leefwereld. 
Verhalen, gesprekken over onderwerpen buiten de 
directe eigen leefwereld. 
Verhalen over de natuur (dieren en planten). 
Verhalen over andere werelddelen. 
 
Het klaslokaal of de gang: 
Constructiehoek.  
Timmerhoek.  
Spelen in een themahoek. 
Speelleermaterialen. 
 
Speellokaal of buitenspel: 
Klimmen en klauteren. 
Schommelen, wippen. 
Rijden.  
Bouwen en construeren. 
Verzorgen van een tuintje. 
Spelen met zand. 
Spelen met water. 
Spelen met zand en water. 
Sport en spelletjes. 

Kruipen. 
Springen. 
Vliegeren. 
Zang- en dansspelletjes. 
Tikspelen, stoeispelen, doelspelen, verstop- en 
zoekspelen. 
Springen. 
Lopen over evenwichtsbalk, bank. 
Rollen, duikelen. 
Rijden. 
Rollen met materialen. 
Werpen en vangen.  
Bouwen en construeren.  
Zang- en dansspelen. 
Tikspelen, stoeispelen, doelspelen, verstop- en 
zoekspelen. 
Bewegen en rollenspel. 
Bewegen op muziek. 
 
Bezoek andere leefgebieden. 
Bezoeken aan personen met diverse beroepen. 
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Materialen: 
 

Prentenboeken, vertelplaten en illustratiemateriaal. 
Concrete, toepasselijke attributen, materialen, 
boeken of platen. 
Groot constructiemateriaal, klein constructiemateriaal. 
Planken, latten, diverse soorten hout en houtboard, 
spijkers, hamers, zagen, etc. 
De huishoek, de supermarkt, etc. met allerlei 
passende attributen. 
Werken met oorzaak - gevolg, middel - doel lotto’s. 
Klimrek, klimboom, klimnet, klimtouw, planken, 
glijbaan, etc. 
Schommels, touwladder, wipwap. 
Duw- en trekkarren, kruiwagens, driewielers, steppen, 
fietsen, poppenwagens, tractors, etc.  
Kisten, planken, kleden, gordijnen, touwen, ronde 
buizen, trapezium, etc. 
Grote en kleine scheppen, emmers, vormen, zeven, 
planken, plastic bekers, potten, pannen, teiltjes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een buitenkraan of waterbak, teiltjes, gieters, 
emmers, slangen, trechters, lege plastic flessen; sop 
met bellenblaasdingen, etc. 
Maken van bergen en kuilen, muren, torens en 
grachten, tunnels, wegen en bruggen, allerlei 
gerechten, zandtekeningen; harken, zeven, gieten, 
scheppen, filteren; zandverstoppertje spelen. 
Met behulp van grote en kleine ballen, zachte en 
harde ballen, kegels, een korf, een mand; 
badmintonrackets en shuttles of zachte ballen; 
stelten, hoepels, rolschaatsen, springtouwen; 
knikkers; stoepkrijt, etc. 
Door autobanden, tunnels, buizen, etc. 
Lange en korte springtouwen, hoepels, hinkelbanen, 
etc. 
Vliegers. 
Kleden, verkleedkleren, potten en pannen, poppen, 
enz. 
Passende attributen. 
Springkast, wandrek, trampoline, skippybal. 

Springkast, wandrek, trampoline, skippybal. 
Lange mat, kleine matten, duikelstangen. 
Karren, fietsen, steppen. 
Grote ballen, kleine ballen, ringen, hoepels, cilinders. 
Pittenzakken, kleine ballen, ringwerpspel. 
Groot constructiemateriaal, planken, doeken, lijnen, 
ladders, kisten, dozen, etc. 
Passende attributen, muziek, audiomateriaal, 
muziekinstrumenten. 
Linten, ballen, matten, doelen, attributen om te 
verstoppen.  
Allerlei attributen, verkleedkleren, audiomateriaal 
Regenmeter, thermometer. 
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JK 6  Wereldverkenning 

JK 6.2  Tijdsoriëntatie 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Benoemt de 
belangrijkste dagdelen. 

Geeft het dagritme 
globaal aan. 

Benoemt de dagdelen 
en de dagen van de 
week. 

Ordent eigen ervaringen 
naar de tijd. 

Past de dagen van de 
week en 
gisteren/morgen toe. 

Hanteert kloktijden, 
seizoenen, maanden, 
maar behoeft nog niet 
goed te zijn. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Geeft de  
   volgende 
   activiteit aan 
   m.b.v. 
   dagritmekaart. 
 
 Geeft aan welke 
   activiteit hiervoor 
   gedaan is m.b.v. 
   dagritmekaarten. 
 
 Geeft aan 
   waarom het gaat 
   beginnen of 
   stoppen. 
 
 Functioneel  
   gebruik van dag  
   en nacht. 
 
 Benoemt het 
   verschil tussen  
   een dag en  
   een week. 
 

 Geeft begrippen 
   morgen – 
   middag – avond 
   aan (benoemt ze  
   nog niet  
   adequaat). 
 
 Geeft de 
   volgorde van 
   activiteiten 
   gedurende de 
   dag globaal   
   aan. 
 
 Begrijpt concrete 
   begrippen als 
   eerst, laatst,  
   dan. 
 
 Benoemt de 
   dagen van de 
   week. 

 Benoemt de 
   dagen van de 
   week. 
 
 Benoemt de 
   dagdelen juist. 
 
 Geeft vaste 
   tijdstippen in de 
   loop van de dag  
   weer en ordent  
   deze. 
 
 Geeft aan dat 
   een week zeven 
   dagen heeft. 
 
 Onderkent en 
   verwoordt het 
   verschil tussen 
   dag, maand en 
   jaar. 
 

 Hanteert 
   begrippen als 
   later, eerder, 
   daarna,  
   geweest. 
 
 Koppelt vaste 
   activiteiten aan 
   bepaalde 
   tijdstippen van 
   de dag. 
 
 Geeft een aantal 
   gebeurtenissen 
   in de juiste 
   volgorde weer. 
 
 Plant zelf de 
   activiteiten. 
 
 Begrijpt 
   begrippen als 
   straks, later, 
   eerder. 
 
 Geeft enkele  
   seizoenen aan. 

 Gebruikt 
   begrippen als 
   straks, later, 
   eerder. 
 
 Benoemt en past  
   de dagen 
   van de week 
   toe. 
 
 Past begrippen 
   morgen en 
   gisteren 
   adequaat toe. 
 
 Heeft inzicht in 
   de functie van de 
   kalender. 
 
 Kent namen van 
   de seizoenen en  
   zet ze in de 
   juiste volgorde. 
 

 Benoemt 
   seizoens- 
   kenmerken. 
 
 Leest hele uren 
   af op de klok. 
 
 Noemt bepaalde 
   maanden 
   a.d.h.v. concrete 
   gebeurtenissen. 
 
 Geeft de opeen- 
    volging van de 
    maanden weer. 
 
 Geeft de datum 
   van de eigen 
   verjaardag aan. 
 
 Geeft de datum 
   van de dag aan. 
 
 Benoemt het 
   verschil tussen 
   vroeger en nu. 
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Methodiek: 
 
Strategieën: 
Lichamelijk-motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken, visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 

 
Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 

 
Strategieën: Inprenting 
Geheugensteun (bijv. rijmpje, afbeelding). 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen. 

 
Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 

 
 
 
 

 Vrije, begeleide en geleide situaties: 
Structureren van een dag. 
Gesprek leiden. 
Vertellen, voordragen en voorlezen. 
Aanleren van … 
Informatie geven. 
Het volgen van het verloop van de activiteiten. 
Structureren van opdrachten (evt. m.b.v. 
opdrachtkaarten). 
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Activiteiten, werkvormen: 
  
Kringactiviteiten: 
Vertellen van verhalen. 
Spelvormen met beurtwisselingen. 
Rijmpjes, liedjes, verhalen m.b.t. de dagen van de 
week. 
Rijmpjes, liedjes, verhalen m.b.t. de maanden van het 
jaar. 
Gesprekken m.b.t. dagen van de week, kalenders, 
klokken, seizoenen, etc. 
 
In de klas of op de gang: 
Structuur van de dag (ochtend – middag – avond; 
dagritmekaarten). 
Structuur van de week aangeven (bijv. d.m.v. 
kalenders). 
Klassendagboek bijhouden (elke dag tekent een kind 
iets over het gebeurde van de afgelopen dag in een 
boek). 
Gebruik maken van een klok. 
Temporeel ordenen . 
Aanbieden van een thema waarin een seizoen 
verwerkt is. 
Activiteiten waarin groeiproces gevolgd wordt (bijv. 
het tekenen van de groei van een tulp. 
Koken en bakken. 

Werken met bouwmaterialen a.d.h.v. opdrachtkaarten 
(voorbeeld in fasen weergegeven). 
Vastleggen van bepaalde gebeurtenissen (bijv. d.m.v. 
een klassenboek). 
Vastleggen van resultaten van kinderen (portfolio met 
tekeningen, foto’s van bijv. bouwwerken, werkjes). 
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Materialen: 
 

Verhalenbundels, prentenboeken. 
Allerlei attributen. 
Versjesbundels, programma’s, tijdschriften (Bobo, 
Doremi, etc.). 
Klokken, seizoenkalenders, weekoverzichten, 
klassenboek met dagelijkse gebeurtenissen, 
maandoverzichten met belangrijke gebeurtenissen 
gevisualiseerd. 
Dagritmekaarten. 
Weekoverzicht waarop dagen van de week 
gevisualiseerd zijn. 
Klassenboek, tekenmateriaal, stempels. 
Klok. 
Speelleermateriaal met series kaartjes, oorzaak - 
gevolg lotto’s, middel – doel lotto’s. 
Vormgevende materialen als papier, karton, lijm en 
plaksel, potloden, stiften, schoolbord, krijt, verf, 
kwasten, etc. 
Werkbladen, scharen, kleurpotloden stiften, plaksel, 
papier. 

Recept met picto’s, benodigdheden, weegschaal, 
kom, lepels, mixer, spatels, bakvormen, pan, oven, 
kookplaat o.i.d.  
Groot bouwmateriaal, klein bouwmateriaal, 
constructiemateriaal, voorbeeldkaarten, 
plattegronden, foto’s, etc. 
Klassenboek, kleurpotloden, stempels, fotoboek met 
foto’s. 
Map, foto’s, werkstukken, tekeningen. 
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JK 6  Wereldverkenning 

JK 6.3  Lichaamsoriëntatie 
 

4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Wijst de belangrijkste 
lichaamsdelen aan en 
benoemt ze. 

Imiteert een 
symmetrische 
lichaamshouding. 

‘Vertaalt’ en voert 
eenvoudige opdrachten 
naar het lichaam uit. 

Imiteert asymmetrische 
lichaamshoudingen 
vanaf een afbeelding. 

Voert complexe 
opdrachten uit en 
verwoordt wat 
hij doet. 

Komt tot enige 
zelfkennis en kent de 
eigen grenzen. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Wijst aan en 
   benoemt ogen, 
   oren, mond, 
   neus, buik, rug, 
   benen, armen, 
   voeten, handen, 
   haren, en ook de  
   functies daarvan. 
 
 Onderscheidt 
   verschillende 
   lichaamsdelen 
   bij andere 
   kinderen, plus de 
   functie daarvan. 

 Imiteert 
   symmetrische 
   lichaams- 
   houdingen van 
   een ander. 
 
 Geeft op een 
   afbeelding de 
   belangrijkste  
   lichaamsdelen 
   aan en schat in 
   hoe groot deze 
   zijn. 
 
 Kent begrippen 
   als voor en 
   achter, boven en 
   onder t.a.v. het 
   eigen lichaam. 
 

 Imiteert 
   asymmetrische 
   lichaams- 
   houdingen van 
   een ander. 
 
 Benoemt 
   houdingen en 
   bewegingen van 
   zichzelf. 
 
 Voert eenvou- 
   dige, verbale 
   opdrachten met 
   twee aspecten 
   uit: voor - achter, 
   boven - onder, 
   vooruit - achteruit. 
 

 Imiteert 
   asymmetrische 
   lichaams- 
   houdingen vanaf 
   een afbeelding. 
 
 Vergelijkt de 
   lengte van 
   zichzelf en van 
   andere kinderen. 
 
 Kent de 
   begrippen links -  
   rechts. 
 

 Voert complexe 
   verbale 
   opdrachten uit 
   en verwoordt wat 
   hij doet met 
   begrippen als: 
   achteruit, 
   bovenop, één 
   been zus, 
   andere been zo. 
 
 Kent de 
   begrippen linker - 
   rechter. 

 Verwoordt welke 
   lichamelijke 
   bewegingen en 
   houdingen 
   moeilijk of niet 
   mogelijk zijn voor 
   hemzelf. 
 
 Gebruikt de 
   begrippen ‘links’ 
   en ‘rechts’ en past 
   deze toe in con- 
   crete situaties. 
 
 Beheerst het 
   eigen lichaam bij 
   uitvoerende 
   activiteiten. 
 
 Denkt na over het 
   eigen bewegen. 
 
 Verwoordt een 
   lichaamshouding. 
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Methodiek: 
 

Strategieën: 
Lichamelijk-motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken, visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 

 
Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 

 
Strategieën: Inprenting 
Geheugensteun (bijv. rijmpje, afbeelding). 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen. 

 
Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 

 
 

 Begeleid en geleid spel: 
Tijdens gymlessen en spellessen spelvormen 
aanbieden die de mogelijkheid in zich hebben dat het 
kind ervaringen opdoet waarmee hij/zij nog niet in 
aanraking is geweest. 
Leiden van zang- dans- en nabootsingspelen. 
Aanleren van een spel. 
Structureren van een spel. 
Voordoen, voorzingen. 
Verwoorden van handelingen, ideeën. 
Refereren aan spelregels. 
Stimuleren, aanwijzingen geven. 
Corrigeren en ingrijpen. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Kringactiviteiten: 
Gesprekken voeren over eigen lichaam. 
Liedjes zingen m.b.t. eigen lichaam. 
Rijmpjes en versjes m.b.t. eigen lichaam. 
Tastspel: wie zit er voor je? 
Oefeningen met gesloten ogen. 
 
In de klas of op de gang: 
Speelleermaterialen (houdingen nadoen van 
afbeeldingen). 
Poppetjes maken met ongevormde materialen. 
Poppetjes maken met vormgevende materialen. 
Werken met aankleedpoppen of magneetpoppen. 
 
Speellokaal / buitenspel: 
Zang- en dansspelen, nabootsingspelen. 
Bewegen op (verschillende soorten) muziek. 
Dramatiseren van verhalen, versjes, muziek. 
Ritmieklessen: leerkracht beweegt op de muziek, 
kinderen doen dit na. 
Bewegingsspel: reageren op verbale opdrachten  
(‘ga maar op je rug liggen’). 
Standbeeldenspel. 
Begrippen links en rechts in betekenisvolle context 
toepassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  
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Materialen: 
 

Liedbundels, evt. audiomateriaal.  
Blinddoek. 
Houdingenlotto’s. 
Synthetische klei, natuurklei, zand. 
Tekenpapier, gekleurd papier, karton, lapjes stof, 
potloden, stiften, wasco, schaar, plaksel, etc. 
Aankleedpoppen, magneetpoppen, kledingstukken 
van papier. 
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JK 6  Wereldverkenning 

JK 6.4  Ruimtelijke oriëntatie 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Beheerst eenvoudige 
ruimtelijke begrippen in 
verkleinde wereld 
(3-dimensionaal). 
Gebruikt begrippen 
m.b.t. richting. 

Leest eenvoudige 
ruimtelijke structuren af 
van een afbeelding en 
bouwt ze na. 

Beheerst complexe 
ruimtelijke begrippen 
(2-dimensionaal). 
Gebruikt begrippen 
m.b.t. afstand. 

Bouwt afbeeldingen na, 
ook wat niet zichtbaar 
is. 

Doorzien van ruimtelijke 
structuren in abstracte 
figuren. 
Links-rechts 
onderscheid vanuit 
subjectief standpunt. 

Links-rechts oriëntatie 
is geïnternaliseerd. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Geeft richting 
   aan waarin 
   voorwerpen zich 
   bewegen t.o.v. 
   het kind (‘naar 
   mij toe’). 
 
 Hanteert 
   ruimtelijke 
   begrippen: 
   op, onder, in de 
   hoek, etc. 
 
 Past begrippen 
   als voorkant, 
   zijkant, achter- 
   kant, bovenkant, 
   vooraan, in, uit, 
   binnen, buiten, 
   boven, onder, 
   naast, tussen, in 
   het midden, 
   tegenover, etc. 
   toe. 
 
 Maakt kennis 
   met eenvoudige 
   geometrische 
   vormen (cirkel – 
   rondje, vierkant - 
   blokje, etc.). 
 
 

 Ervaart dat op 
   een andere 
   plaats de dingen 
   anders worden 
   gezien. 
 
 Leest  
   eenvoudige 
   structuren in een 
   bouwwerk af en 
   bouwt deze na. 
 
 Benoemt de 
   richting waarin 
   personen of 
   voorwerpen zich 
   bewegen t.o.v. 
   vaste referenties 
   (de auto rijdt 
   vooruit etc.). 
 
 Hanteert 
   begrippen als: 
   vooraan, 
   rechtop, 
   naast, in het 
   midden, 
   vooraan, 
   achteraan, 
   overkant, op zijn 
   kop. 
 

 Ervaart dat voor,  
   achter, boven en  
   onder vanuit een  
   ander  
   gezichtspunt  
   anders zijn. 
 
 Heeft kennis   
   van bewegings- 
   begrippen als 
   naar toe, vanaf, 
   voorbij. 
 
 Benoemt een 
   afbeelding van 
   een huis wat er 
   wel is, maar niet 
   zichtbaar is. 
 
 Bouwt een een- 
   voudig  patroon 
   na waarbij 
   bepaalde onder- 
   delen niet direct 
   zichtbaar zijn. 
 
 Benoemt 
   onderdelen van 
   de verschillende 
   kamers van een 
   huis (4-6). 
 

 Vindt een plaats 
   op een foto, een 
   tekening of een 
   maquette terug 
   in de werkelijk- 
   heid en omge- 
   keerd. 
 
 Hanteert de 
   begrippen links – 
   rechts. 
 
 Herkent en 
   benoemt 
   onderdelen van 
   de eigen 
   woonomgeving 
   bijv. een winkel, 
   bibliotheek. 
 
 Begrijpt relatieve 
   begrippen als 
   ver, dichtbij, kort, 
   lang. 
 
 Herkent een 
   concrete 
   afbeelding van 
   het lokaal of het 
   plein. 

 Onderscheidt 
   links – rechts  
   vanuit subjectief 
   standpunt. 
 
 Legt abstracte 
   figuren na met 
   bijv. mozaïek. 
 
 Ontwikkelt  
   inzicht 
   in spiegel- 
   beelden, 
   symmetrie en 
   asymmetrie en 
   maakt deze. 
 
 Begrijpt 
   begrippen als 
   ver weg, dichtbij, 
   even groot. 
 
 Geeft verschil- 
   lende gebouwen 
   van de 
   leefomgeving 
   aan en waarvoor 
   ze dienen, bijv. 
   station. 
 
 Leest een-   
   voudige platte- 
   gronden (eigen    
   kamer/lokaal). 

 Geeft aan op 
   welke wijze je 
   een bepaald 
   gebouw binnen 
   komt. 
 
 Kent de begrip- 
   pen: hetzelfde, 
   tegengesteld, 
   spiegelbeeld, 
   links van, rechts 
   van, de eerste, 
   de middelste, de 
   tweede vanaf…, 
   de derde van 
   boven, etc. 
 
 Maakt zelf een 
   eenvoudige 
   maquette of  
   plattegrond van 
   een werkelijke 
   situatie bijv. de 
   klas. 
 
 Begrijpt 
   begrippen als 
   verder weg dan, 
   even dichtbij als. 
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Methodiek: 
 
Strategieën: 
Lichamelijk-motorisch manipuleren. 
Tactiele ervaringen laten opdoen. 
Kijken, visualiseren, illustreren. 
Luisteren, vertellen, spreken. 
Meerdere zintuigen combineren. 
 

Strategieën: aanleren 
Verkennen, oriënteren. 
Isoleren. 
Voorstructureren. 
Opsplitsen in deeltaken. 
Oefenen, trainen. 
Experimenteren. 
Integreren. 
Automatiseren. 

 
Strategieën: Inprenting 
Geheugensteun (bijv. rijmpje, afbeelding). 
Verbaliseren (verwoorden). 
Op dezelfde wijze herhalen. 
Gevarieerd herhalen. 
Transfer bevorderen.. 

 
Strategieën: probleemoplossing 
Eenduidige probleemoplossing aanbieden. 
Veelzijdige oplossingen aanbieden. 
Algoritme aanbieden. 
Tot een eigen oplossing laten komen. 

 

Vrij spel:  
De rol van de leerkracht is: 
Het voorbereiden en organiseren van een uitdagende 
speelleeromgeving. 
Het volgen van het verloop van de activiteiten.  
Zorgdragen voor veilige situaties. 
Helpen bij het oplossen van conflicten. 
Stimuleren. 
Belangstelling tonen. 
Meespelen. 
Spelsuggesties aandragen. 
Observeren. 
Controleren. 
Corrigeren of ingrijpen. 
 
Begeleid spel:  
Naast het gebruikelijke materiaal nieuw materiaal 
toevoegen. 
Het materiaalaanbod te beperken, bijv. alleen het 
rijdend materiaal aan te bieden, of alleen klim- en 
klautermateriaal, etc. 
Keuzes maken die gericht zijn op het oefenen van 
bepaalde vaardigheden: samenspelen, afspraken 
maken, oplossen van conflicten, etc. 
Keuzes maken die gericht zijn op het oefenen van 
behendigheden, zoals werpen en vangen, springen 
en kruipen, etc. 

Zelf meespelen. 
Helpen en stimuleren, aanmoedigen. 
Aandacht voor eigen prestaties van kinderen. 
Uiten van zorg en aandacht voor elkaar. 
 
Geleid spel: 
Aanleren van een spel. 
Structureren van een spel. 
Voordoen, voorzingen. 
Verwoorden van handelingen, ideeën. 
Refereren aan spelregels. 
Aanwijzingen geven. 
Gebruiken van muziekinstrumenten.  
Corrigeren en ingrijpen. 
Stimuleren. 
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Activiteiten, werkvormen: 
 

Speellokaal en/of buitenspel: 
Klimmen en klauteren.  
Schommelen, wippen.  
Springen Lopen over evenwichtsbalk, bank. 
Rollen, duikelen.  
Rijden. 
Rollen met materialen. 
Werpen en vangen.  
Bouwen en construeren. 
Rijden.  
Spelen met ongevormde materialen. 
Kruipen door.  
Springen. 
Zang- en dansspelletjes. 
Tikspelen, stoeispelen, doelspelen, verstop- en 
zoekspelen. 
 
Bewegen op muziek: 
Zang- en dansspelletjes. 
Tikspelen, stoeispelen, doelspelen, verstop- en 
zoekspelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het klaslokaal of de gang: 
Hoek om te bewegen. 
Hoek met constructiemateriaal (voorbeeldkaarten, 
maquettes, plattegronden en bouwtekeningen). 
Timmerhoek. 
Werken met ontwikkelingsmaterialen. 
Werken met ongevormde materialen. 
Werken met vormgevende materialen. 
Watertafel met verschillende materialen,zoals  
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Materialen: 
 

Klimrek, klimboom, klimnet, klimtouw, planken, 
glijbaan, etc. 
Schommels, touwladders, wipwap. 
Springkast, wandrek, trampoline, skippybal. 
Grote en kleine matten. 
Fietsen, planken met cilinders eronder. 
Grote ballen, kleine ballen, cilinders, hoepels, ringen 
Pittenzakken, kleine ballen. 
Kisten, planken, kleden, gordijnen, touwen, ronde 
buizen, trapezium, etc. 
Duw- en trekkarren, kruiwagens, driewielers, steppen, 
fietsen, poppenwagens, tractors, etc. 
Zand, water. 
Autobanden, tunnels, buizen, etc. 
Lange en korte springtouwen, hoepels, hinkelbanen, 
etc. 
Passende attributen. 
Linten, ballen, matten, doelen, allerlei attributen. 
Muziekinstrumenten, audiomateriaal, allerlei 
attributen, verkleedkleren, etc. 
 
 
 
 

Matten, paalkoppen, tonnen. 
Groot constructiemateriaal, klein constructiemateriaal, 
Vertiblocs, groot bouwmateriaal, klein bouwmateriaal, 
bouwplankjes, voorbeeldkaarten, plattegronden, 
maquettes, kosteloos materiaal, karton, vouwkartons, 
potloden. 
Planken, latten, diverse soorten hout en houtboard, 
spijkers, hamers, zagen, etc. 
Wereldspelmateriaal, Vertiblocks, tangram, mozaïek, 
ringen en stokjes, kralenplank, rondjesspel, spiegels. 
Zand, water, vingerverf, natuurklei, synthetische klei, 
vormpjes, kleigereedschap. 
Kosteloos materiaal, lijm, tekenpapier, potloden, 
stiften, wasco, verf, kwasten, etc. 
Watertafel, gieters, slangen, verschillende 
maatbekers, etc. 
Lego, Playmobil. 
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JK 7  Geletterdheid 

JK 7.1  Ontluikende geletterdheid, lezen 

 
4                                                                          5                                                                                      6                                                                     7 

                        

Eerste symbolisering; 
naam of een ander 
woord wordt met 
kriebels aangegeven; 
tekent echte letters na. 

Beseft dat er tekst is die 
gelezen wordt; schrijft 
met kriebels een eigen 
verhaal in ketens van 
letterachtige vormen. 

Gebruikt vormen die op 
echte letters lijken; 
schrijft de eigen naam na, 
heeft de juiste 
schrijfrichting. 

Herkent bepaalde 
letters en benoemt 
deze; eerste vormen 
van fonetisch schrift. 

Is zich bewust van de 
functie van het 
geschreven woord; 
koppeling letter-
symbool-klank. 

Leest eenvoudige 
woorden en teksten. 
Bij moeilijke woorden nog 
fonetisch schrift. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Vraagt om 
   herhaling van 
   een voorgelezen 
   of verteld 
   verhaal. 
 
 Beseft dat 
   geschreven 
   taalproducten 
   een commu- 
   nicatief doel 
   hebben. 
 
 Heeft inzicht in 
   het feit dat 
   verhalen een 
   opbouw hebben. 
 
 Is zich bewust 
   van het 
   permanente 
   karakter van 
   geschreven taal. 
 
 Maakt 
   onderscheid 
   tussen ‘lezen’ en 
   ‘schrijven’. 
 
 Heeft 
   belangstelling 
   voor letters. 

 Voorspelt aan de 
   hand van de 
   omslag van een 
   boek de inhoud 
   (enigszins). 
 
 Stelt vragen over 
   een boek. 
 
 Tekent en past 
   tekens toe om 
   iets duidelijk te 
   maken. 
 
 Gebruikt het 
   woord ‘letter’. 
 
 Weet dat  
   plaatjes 
   en tekst bij 
   elkaar horen. 
 
 Weet hoe je een 
   boek leest: van 
   voor naar achter, 
   bladzijden van 
   links naar rechts, 
   van boven naar 
   beneden. 
 

 Speelt een 
   verhaal na het 
   voorlezen of 
   vertellen. 
 
 Vertelt een 
   verhaal na 
   m.b.v. de  
   illustraties. 
 
 Leest woorden 
   als globale 
   eenheid 
   (bijv. bekende  
   namen). 
    
 Verdeelt 
   woorden in 
   klankgroepen. 
 
 Herkent 
   bepaalde 
   klankpatronen in 
   woorden: 
   eindrijm (kan- 
   pan). 
 
 Kent de 
   begrippen: 
   woord, bladzijde, 
   e.d. 
 

 Vertelt een 
   verhaal na 
   zonder hulp van 
   illustraties. 
 
 Doet voorspel- 
   lingen n.a.v. een 
   verhaal. 
 
 ‘Leest’ 
   geschreven 
   woorden. 
 
 Onderscheidt 
   woorden in 
   zinnen.  
 
 Past eindrijmen 
   toe. 
 
 Luistert  
   beginklanken in 
   woorden uit. 
 
 Kent enkele 
   letters uit de 
   eigen naam. 
 
 Onderkent het 
   verband tussen 
   de titel en de 
   inhoud. 

 Herkent eigen 
   naam (lezen). 
 
 Is zich bewust 
   dat je met 
   geschreven 
   woorden een 
   boodschap kunt 
   overbrengen. 
 
 Herkent 
   letterpatronen. 
 
 Verdeelt 
   woorden in  
   fonemen (v-i-s) 
   (analyseren). 
 
 Benoemt letters 
   fonetisch. 
 
 Past beginrijm 
   toe. 
 
 Voegt fonemen 
   samen tot 
   woorden 
   (synthese). 
 
 Stelt vragen over 
   de tekst. 

 Leest zelf 
   woorden, zinnen 
   in boeken voor. 
 
 Ontsleutelt 
   klankzuivere 
   woorden. 
  
 Leest  
   eenvoudige 
   teksten en 
   boekjes. 
 
 Begrijpt 
   eenvoudige zelf 
   gelezen 
   verhalen. 
 
 Schrijft 
   functionele 
   teksten (briefjes, 
   labels, lijstjes, 
   korte verhalen). 
 
 Kent enkele 
   symbolen: 
   vraagteken, 
   punt. 
 
 Schrijft 
   eenvoudige 
   verhalen. 
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Methodiek: 
 

Pedagogisch handelen: 
Creëren van een rustige, voorspelbare speel- en 
leeromgeving. 
Aandacht geven, nabij zijn. 
Aandacht uitstellen. 
Inspelen op en aansluiten bij het kind. 
Bemoedigen, bevestigen, vertrouwen geven. 
Reguleren. 
Voorbeeld zijn. 
Stimuleren. 
Verwoorden. 
Zelf laten doen, zelf laten oplossen. 
Uitleggen, verduidelijken, instrueren, verlengde 
instructie. 
(Na)bespreken, evalueren. 
Moeilijker maken. 
Transfer naar andere situaties. 
 
Didactisch handelen: het kind laten: 
Doen, manipuleren. 
Waarnemen: voelen, zien, horen, proeven, ruiken. 
Verkennen, exploreren. 
Experimenteren. 
Vergelijken. 
Voorstructureren, orderenen. 
Oefenen, trainingen. 
Automatiseren. 
Imiteren. 
Herhalen. 
Reflecteren, evalueren. 
Luisteren, vragen, verwoorden, (na)vertellen. 
Samen spelen, samen werken. 
Verbeelden, uitbeelden, tekenen. 
Gebruiken in andere situaties (transfer). 
Probleem oplossen, (na)denken. 
Schrijven, lezen, (be)rekenen. 
 

Vrije keuze:  
De kinderen nemen zelf initiatieven, kiezen en 
plannen zelf.  
De leerkracht draagt zorg voor: 
Goede inrichting van de hoeken: boeken die 
aanspreken, themahoeken met allerlei attributen 
Voldoende gevarieerde schrijfmaterialen: potloden, 
pennen, papier, tekstverwerker, limograaf, linkprint, 
omtrekletters, stempelletters, etc. 
Observaties: 
Interacties en dialogen (ingaan op wat kinderen zelf 
aandragen en hierbij aansluiten) 
Ruimte geven aan kinderen om elkaars teksten te 
lezen en te helpen verbeteren. 
 
Begeleiding en leidinggeven: 
Tijdens spelactiviteiten: 
Zelf meespelen en in het spel gebruik maken van de 
aanwezige materialen. 
Kinderen in het spel betrekken op doen alsof je leest 
of schrijft. 
Kinderen laten nadenken over hun spel, verhaal. 
Model staan door zelf bewust bepaalde dingen op te 
schrijven 
 
Tijdens lees-schrijfactiviteiten: 
Informatie geven (omgaan met boeken, hoe lees je 
een boek). 
Structuur bieden: nadenken over doel van de tekst, 
inhoud, wat wil ik vertellen, opbouw en stijl, 
schrijfwijze, lay-out. 
Stimuleren, aanmoedigen om te gaan schrijven over 
wat hem/haar bezighoudt. 
Geven van instructie. 
Specifieke hulp bieden (bijv. op auditief gebied). 
Ingaan op initiatieven van kinderen. 
Echte interesse tonen voor schrijfpogingen en 
zelfstandige producten. 

Helpen bij het op gang komen van het maken van 
een tekst. 
Helpen (bij het onderwerp blijven, niet verder kunnen, 
beantwoorden van vragen). 
Ondersteunen bij het tot stand komen van tekst. 
Specifieke aandacht voor de schrijfwijze van letters, 
het verbinden van de letters. 
Feedback geven over de inhoud, woordkeus, 
zinsbouw, spelling, interpunctie. 
Aandacht voor klankzuiver en klankonzuivere 
woorden. 
Aandacht voor spellingsstrategieën zachtjes voor 
jezelf analyseren (in duik hoor je de ui van kuip); 
patronen of analogieën gebruiken; letten op de 
betekenis. 
Instructie geven t.a.v. het werken aan fouten uit 
teksten. 
Instructie geven t.a.v. het leren verkennen en 
benutten van woorden die je nog niet eerder zelf 
gebruikte. 
Werken met een bordrij (met belangrijke woorden uit 
teksten van kinderen). 
 
Tijdens gerichte activiteiten t.b.v. 
handschriftontwikkeling: 
Voor- en nadoen. 
Mondeling ondersteunen bij het schrijven van een 
bepaalde letter en cijfer. 
Visuele ondersteuning bieden door gekleurde stipjes 
te plaatsen in een volgorde die de schrijfrichting 
aangeeft; door richtingpijltjes te plaatsen; door 
schrijfvakjes van gelijke grootte aan te geven, etc. 
Aandacht voor de plaats en ligging van het papier 
t.o.v. rechts op linkshandige kinderen. 
Evalueren van het uiteindelijke product t.a.v. 
correctheid en uniformiteit van de lettervormen; de 
regelmaat en vloeiendheid; netheid en verzorging; 
zithouding; houding en schrijftempo; vergelijking met 
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Zich helpend opstellen i.p.v. controlerend en 
beoordelend. 
 

eerdere prestaties van dit kind; vooruitgang 
verwoorden. 
Observeren, registreren en evalueren van de lees- en 
schrijfactiviteiten. 
Het inschakelen van de andere (hulp) hand tijdens 
het schrijven. 
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Activiteiten, werkvormen:  
   
Persoonlijkheidsvormende activiteit: bijv. 
zelfreflecteren, aanpassen, zich (zelf) vertrouwen. 
Sociale activiteit: bijv. samen spelen, werken, praten. 
(Ver)zorgende activiteit: bijv. opruimen, anderen 
helpen. 
Speelactiviteit: bijv. geleid-, begeleid- en vrij spel. 
Expressieve, verbeeldende activiteit. 
Muzikale activiteit. 
Bewegingsactiviteit. 
Waarnemingsactiviteit: bijv. voelen, ruiken, kijken, 
horen. 
Gespreks-, luister- en taalactiviteit. 
Verkennende activiteit: bijv. onderzoeken, 
experimenteren. 
Constructieve activiteit: bijv. bouwen. 
(Na)denkactiviteit: bijv. doordenken, problemen 
oplossen, onthouden. 
Oefenactiviteit: bijv. trainingen, geheugenoefening. 
Lees- en schrijfactiviteit. 
Reken- en wiskunde activiteit. 
Gebruik van de techniek: bijv. computergebruik. 
 

Spelen in de klas of op de gang: 
Spelen in de huishoek: deze inrichten zodat kinderen 
uitgenodigd – worden om iets te lezen of iets op te 
kunnen schrijven. 
Spelen in betekenisvolle hoeken, bijv. de kapper, de 
winkel, de huishoek, het restaurant, enz. 
Spel vanuit verschillende hoeken integreren, bijv. de 
ziekenhuishoek met de lees- en schrijfhoek. 
Bezoeken aan een groep jongere kinderen om voor 
te lezen in de leeshoek. 
 
Functionele lees- en schrijfactiviteiten: 
Inrichten van een schrijfhoek, eventueel gekoppeld 
aan de leeshoek. 
Als leerkracht teksten bij/op producten van kinderen 
zetten, die het verhaal van het kind weergeven. 
Boeken maken. 
Een klassenboek maken: iedere dag samen 
vaststellen wat van die dag vastgelegd moet worden. 
Corresponderen met anderen in de school. 
Aandacht voor diverse tekstvormen: expressieve 
teksten, zakelijke teksten (berichtjes, informatietekst, 
aankondiging, info-boekjes, etc), poëtische teksten 
(gedicht, elfje, prentenboek, strip). 
Maken van muurkranten. 
Maken van woordvelden. 

Zelf leren lezen: 
Woordenboeken maken: bladzijde met een bepaalde 
letter en daarnaast plaatjes met afbeeldingen van 
dingen die beginnen met deze letter. 
Eigen leesboeken in de klas. 
Signaalwoorden. 
Eigen naam / teksten na laten stempelen, tekenen. 
Speelleermaterialen aanbieden . 
Lettermateriaal: handschriftactiviteiten. 
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Materialen: 
 

Verhalenbundels, prentenboeken, rijmpjes en versjes 
Prentenboeken. 
Themahoek met toepasselijke attributen, 
knutselmaterialen als kosteloos materiaal, 
tekenpapier, potloden, stiften, lijm, plakband, pennen, 
papier om te knippen en te plakken. 
Boekenstandaard met betreffende boek. 
Kookboek, telefoonboek, spoorboekje, 
sprookjesboek, babyboek, etc. 
Allerlei passende attributen: boeken in een 
boekenkastje, kranten en tijdschriften in een 
lectuurmand, telefoonboek, postcodeboek, gouden 
gids, papier, briefpapier, kaarten, enveloppen, 
postzegels, pennen, potloden, memobordje, etc. 
Allerlei passende attributen, waarbij vooral gedacht 
wordt aan materialen als telefoonboek, menukaart, 
prijslijsten, etc. 

Letterstempels, stempelkussen, pennen, potloden, 
papier om op te schrijven of te stempelen, 
mogelijkheid bieden om boekjes te maken, 
woordkaarten met plaatjes, flanelbord- of 
magneetletters, letterdoos. 
Werkstukken van kinderen. 
Letterstempels, stempelkussen, pennen, potloden, 
papier om op te schrijven of te stempelen, 
mogelijkheid bieden om boekjes te maken, boeken, 
prentenboeken. 
Klassenmap: multomap met witte bladen, teken- en 
schrijfmaterialen. 
Briefpapier, kaarten, enveloppen, schrijf- en 
tekenmaterialen, etc. 
Letterstempels, stempelkussen, pennen, potloden, 
papier om op te schrijven of te stempelen, 
mogelijkheid bieden om boekjes te maken, 
woordkaarten met plaatjes, flanelbord- of 
magneetletters, letterdoos. 
Grote vellen papier, stiften. 
Grote vellen papier, stiften. 
Papier om boekjes te maken, lijm, nietmachine, 
pennen, potloden, letters van papier, plaatjes met 
afbeeldingen, werkbladen, etc. 

Boeken met eenvoudige woorden voor beginnende 
lezers. 
Stempelletters, stempelkussen, tekenmaterialen, 
papier, etc. 
Leesspelletjes, Letterbingo, letterdobbelsteen, 
letterganzenbord, letterkwartet, rijmspelletjes, duplo, 
letterset, etc. 
Werkbladen met schrijfpatronen, woorden, letters, 
etc., pennen, potloden 
Voorleesboeken, sprookjesboeken, prentenboeken, 
etc. 
Leesspelletjes, letterbingo, letterdobbelsteen, 
letterganzenbord, letterkwartet, rijmspelletjes, duplo 
letterset, etc. 
Flanelbord met letters, lego-letters. letterstempels, 
letterdozen, houten of schuurpapieren letters, 
wrijfletters, etc. 
Computer, toetsenbord, printer. 
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JK 8  Gecijferdheid  

JK 8.1  Tellen en ordenen 

 
4                                                                          5                                                                           6                                                                     7 

                        
Groep 1: 
 
25. Gebruikt cijfers, getallen 
om te ordenen, 
hoeveelheden aan te duiden 
en maat te nemen; 
resultatief synchroon tellen 
t/m 5. 
 
26. Zegt de telrij tot 10 op. 
 
27. Geeft al ordeningen aan 
van 10. 
 
28. Maakt al groepjes van en 
overziet het aantal direct 
(subitizing tot 4). 

 
 
29. Telt vooral in contexten 
van zijn/haar beleving. Maar 
laat de context ook steeds 
meer los. 
 
30. Telt akoestisch tot 15 
(mits aangeboden in rijke 
leeromgeving). 
 
31. Telt terug 5-0. Met 
behulp van een getallenlijn 
in de groep.  
 
32. Ziet al meermaten: 
meer/minder en groepeert 
ook andere voorwerpen en 
legt ze van klein naar groot. 
Heeft er veel plezier in. 
 
33. Structureert de 
ongeordende hoeveelheden. 

Groep 2: 
 
34. Object gebonden: schat 
en telt t/m 10 in 
rekenkringen. 
 
35. Gaat spontaan schatten, 
vergelijken, ordenen en 
tellen t/m 10. Veel kinderen 
tellen  al door. 
 
36. Doet pogingen om de 
cijfersymbolen te schrijven. 

 
 
37. Koppelt  hoeveelheid  
aan symbool t/m 20. Schat 
de getallen ook op 
meer/minder of evenveel 
(resultatief tellen). 
 
38. Telt heen en terug 1-20 
en 20-0. Terugtellen is nog 
best moeilijk. 
 
39. Telt door en verkort t/m 
20. 
 
40. Ordent en vergelijkt 
getallen in eigen structuren 
en in dobbelsteen-
structuren. Telt 
hoeveelheden op in 
spelvorm. 
 
41. Heeft belangstelling voor 
seriatie in het platte vlak 
(tekeningen en kleine 
grafiekjes) 
Zie lijn meten en meetkunde. 
 
42. Gebruikt al veel 
rekentaal. 

Groep 3 : 
 
43. Gebruikt de telrij door 
eerst vooruit en dan terug te 
tellen 
(tot 20 en verder). 
 
44. Ontwikkelt meer 
rekenbegrippen en weet wat 
de +,- en = betekent in 
contexten. Verwoordt 
rekenhandelingen. 
 
45. Maakt gebruik van 
vingers om representaties te 
verbeelden. 
  
46. Ontdekt de structuur van 
getallen: vijf-, twee- en tien- 
structuur. 
Stapt over van het tellend 
rekenen naar het 
structurerend rekenen. 
 
47. Schrijft de cijfersymbolen 
tot 10. 

 
 
48. Koppelt een hoeveelheid 
aan stippen, turfstrepen en 
cijfersymbolen. 
 
49. Gebruikt lijnmodel, 
groepjesmodellen en 
combinatiemodellen om 
getalbeelden te 
verinnerlijken. 
 
50. Noteert hoeveelheden 
op kralenketting, eerst t/m 
20 en later t/m 30 en verder. 
  
51. Telt vanuit verschillende 
startpunten op getallenrij en 
terug. 
 
52. Telt met sprongen van 
10 en huppen van 1 tot en 
met 50. 
 
53. Oefent getalbeelden 0-
20 en vult de tientallen aan 
vanaf een getal. Kent de 
even en oneven getallen. 
 
54. Komt los van het werken 
met het rekenrek en 
verwoordt de 
rekenhandelingen.  
Formeel rekenen wordt 
ontwikkeld. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
Groep 1: 
 
25. Gebruikt cijfers, 
getallen om te ordenen, 
hoeveelheden aan te 
duiden en maat te 
nemen; resultatief 
synchroon tellen t/m 5. 
 
26. Zegt de telrij tot 10 
op. 
 
27. Geeft al ordeningen 
aan van 10. 
 
28. Maakt al groepjes van 
en overziet het aantal 
direct (subitizing tot 4). 

 
29. Telt vooral in 
contexten van zijn/haar 
beleving. Maar laat de 
context ook steeds meer 
los. 
 
30. Telt akoestisch tot 15 
(mits aangeboden in rijke 
leeromgeving). 
 
31. Telt terug 5-0. Met 
behulp van een 
getallenlijn in de groep.  
 
32. Ziet al meermaten: 
meer/minder en groepeert 
ook andere voorwerpen 
en legt ze van klein naar 
groot. Heeft er veel 
plezier in. 
 
33. Structureert de 
ongeordende 
hoeveelheden. 

Groep 2: 
 
34. Object gebonden: 
schat en telt t/m 10 in 
rekenkringen. 
 
35. Gaat spontaan 
schatten, vergelijken, 
ordenen en tellen t/m 10. 
Veel kinderen tellen  al 
door. 
 
36. Doet pogingen om de 
cijfersymbolen te 
schrijven. 

 
37. Koppelt  hoeveelheid  
aan symbool t/m 20. 
Schat de getallen ook op 
meer/minder of evenveel 
(resultatief tellen). 
 
38. Telt heen en terug 1-
20 en 20-0. Terugtellen is 
nog best moeilijk. 
 
39. Telt door en verkort 
t/m 20. 
 
40. Ordent en vergelijkt 
getallen in eigen 
structuren en in 
dobbelsteenstructuren. 
Telt hoeveelheden op in 
spelvorm. 
 
41. Heeft belangstelling 
voor seriatie in het platte 
vlak (tekeningen en kleine 
grafiekjes) 
Zie lijn meten en 
meetkunde. 
 
42. Gebruikt al veel 
rekentaal. 

Groep 3 : 
 
43. Gebruikt de telrij door 
eerst vooruit en dan terug 
te tellen 
(tot 20 en verder). 
 
44. Ontwikkelt meer 
rekenbegrippen en weet 
wat de +,- en = betekent 
in contexten. Verwoordt 
rekenhandelingen. 
 
45. Maakt gebruik van 
vingers om representaties 
te verbeelden. 
  
46. Ontdekt de structuur 
van getallen: vijf-, twee- 
en tien- structuur. 
Stapt over van het tellend 
rekenen naar het 
structurerend rekenen. 
 
47. Schrijft de 
cijfersymbolen tot 10. 

 
48. Koppelt een 
hoeveelheid aan stippen, 
turfstrepen en 
cijfersymbolen. 
 
49. Gebruikt lijnmodel, 
groepjesmodellen en 
combinatiemodellen om 
getalbeelden te 
verinnerlijken. 
 
50. Noteert hoeveelheden 
op kralenketting, eerst t/m 
20 en later t/m 30 en 
verder. 
  
51. Telt vanuit 
verschillende startpunten 
op getallenrij en terug. 
 
52. Telt met sprongen 
van 10 en huppen van 1 
tot en met 50. 
 
53. Oefent getalbeelden 
0-20 en vult de tientallen 
aan vanaf een getal. Kent 
de even en oneven 
getallen. 
 
54. Komt los van het 
werken met het rekenrek 
en verwoordt de 
rekenhandelingen. 
Formeel rekenen wordt 
ontwikkeld. 
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Methodiek: 
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Activiteiten, werkvormen: 
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Materialen: 
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JK 8  Gecijferdheid 

JK 8.2  Bewerkingen van basisvaardigheden (getallen en getalrelaties) 

 
4          5                 6           7 

                        
Groep 1 
25. Om de juiste 
hoeveelheid te krijgen 
(t/m 5) wordt eraf 
gehaald of erbij gedaan. 
 
26. n.v.t. 
 
27. “Heb je genoeg?” 
betekent dat eraf halen 
of erbij doen? 
 
28. Maakt met plezier 
allerlei groepjes van 
contextgebonden 
objecten en van allerlei 
eigen verzamel- 
materialen. 

 
29..n.v.t. 
 
30. Zet stoeltjes erbij in 
een kring. En zet 
stoeltjes weg om het 
aantal te matchen met 
de aanwezige kinderen. 
 
31. n.v.t. 
 
32. n.v.t. 
 
33. n.v.t. 
 
 

Groep 2 
34. Vergelijkt hoeveel-
heden 0-10. Werkt 
voornamelijk met 
materialen uit de 
context. 
 
35. Legt vanuit 
afbeeldingen ( foto’s of 
tekeningen) van 
hoeveelheden materiaal 
neer. Tekent andersom 
al het materiaal wat hij 
heeft neergelegd. 
Streept door, haalt weg. 
 
Telt op (erbij) 0-6 
eenvoudige handelingen 
met materialen. 
Aangestuurd door 
rekengesprekjes. 
 
Trekt af (schuift weg) 6-
0 eenvoudige 
handelingen met 
materialen. 
Aangestuurd door 
rekengesprekjes. 
 
De handelingen zijn niet 
gememoriseerd! (gaat 
van concreet materiaal 
over op werkblad). 

 
36. Kind vergelijkt 
hoeveelheden (0-20). 
Uitbreiding van 
hoeveelheden. 
 
37, 38 n.v.t. 
 
39. Kind telt eenvoudig 
op (0-12). Komt vooral 
naar voren in 
dobbelsteenspelletjes 
met 2 dobbelstenen. 
 
Kind trekt eenvoudig af 
(10-0). 
 
Kind maakt eenvoudige  
splitsingen (0-6). 

Groep 3 
Start methodisch 
rekenonderwijs. 
Het werken met 
materialen staat voorop: 
Rekenrek, kralenketting, 
splitsbakjes etc. 
 
42. n.v.t. 
 
43 – 46.  Optellen in het 
getalgebied van 0-10; 
samennemen, 
toevoegen en 
vergelijken. 
Past strategieën toe: 
doortellen, dubbelen etc. 
 
Aftrekken in het getal- 
gebied van 0-10; 
eraf halen, aanvullen en 
verschil bepalen. 
 
Splitsen van getallen en 
hoeveelheden t/m 10. 
 
Splitsen van getallen en 
hoeveelheden boven de 
10 in tientallen en 
eenheden. 
 
 

 
47- 53 
Optellen in het 
getalgebied tot en met  
20: hergroeperen, 
splitsen en doortellen, 
met sprongen, 
samennemen, 
toevoegen en 
vergelijken. 
 
Aftrekken in het 
getalgebied tot en met 
20: aanvullen, 
terugtellen met 
sprongen, hergroeperen 
en splitsen. 
 
N.B. Alles wordt 
toegepast in diverse 
contexten, die passen bij 
de ontwikkeling van het 
kind.. 
 
Vermenigvuldigen: 
Verdubbelen, tellen met 
sprongen van 2, 5, 10. 
 
Delen: 
Halveren, splitsen in 
groepen 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 Wijst passief de 
   vergrotende trap 
   aan: bijv. langer; 
   overtreffende 
   trap: bijv. langst; 
   even lang als. 
 
 Kent de begrip- 
   pen: lang – kort; 
   dik – dun; hoog 
   - laag. 
 
 Kent de begrip- 
   pen veel - 
   weinig (hoeveel- 
   heid), breed - 
   smal, veel – 
   weinig (inhoud), 
   zwaar – licht 
   (gewicht). 
 
 Vergelijkt: 
   evenveel, even 
   groot etc. 
 
 Ordent de tijd 
   m.b.v. het 
   planbord. 

 Ordent 
   hoeveelheden 
   en op concreet 
   niveau t/m 5. 
 
 Benoemt eerste- 
   laatste, middel- 
   ste, grootste – 
   kleinste. 
 
 Benoemen van 
   de overtreffende 
   trap (groter dan, 
   kleiner dan, 
   korter dan). 
 
 Meet met 
   concrete 
   voorwerpen of 
   voetstappen. 
 
 Vergelijkt 
   gewichten met 
   concrete 
   materialen. 

 Gebruikt 
   begrippen als 
   evenveel, 
   meeste, minste 
   t/m 5. 
 
 Ontdekt dat 
   ‘aantal’ niet 
   bepaald wordt 
   door de soort,  
   de vorm of de 
   grootte van de 
   voorwerpen 
   (conservatie). 
 
 Herkent 1 t/m 4 
   voorwerpen op 
   het zicht en 
   benoemt ze. 
 
 Rangschikt op 
   kenmerken: 
   kleurnuances, 
   dikte, lengte, 
   hoogte, breedte. 
 
 

 Benoemt het 
   aantal stippen 
   t/m 10. 
 
 Vergelijkt op 
   aantal, bijv. legt 
   meer blokken 
   dan fiches neer. 
 
 Ordent de tijd in 
   hele uren. 
 
 Vergelijkt op 
   voorstellings- 
   niveau meet- 
   eenheden/      
   afstanden. 
 
 Vergelijkt 
   gewichten aan 
   de hand van 
   afbeeldingen. 
 
 Heeft inzicht in 
   de functie van 
   geld: betalen,  
   terugkrijgen. 
 

 Vergelijkt 
   hoeveelheden 
   t/m 10 en geeft 
   aan wat 
   evenveel is. 
 
 Geeft aan: één 
   meer dan…, één 
   minder dan… 
   t/m 10. 
 
 Kent de sym- 
   bolen t/m 10. 
 
 Geeft het  
   verschil in aantal  
   tussen 2  
   hoeveelheden 
   aan (‘jij hebt 
   er.….meer dan 
   ik’). 
 

 Past de 
   cijfersymbolen 
   op de juiste 
   manier toe 
   (sommen 
   noteren). 
 
 Ordent de tijd in 
   halve uren. 
 
 Maakt sommen 
   met geld t/m 10. 
 
 Kent het begrip 
   meter en meet 
   ermee. 
 
 Vergelijkt en 
   schat lengte in 
   meters. 
 
 Heeft kennis van 
   het betalen met 
   de pinpas. 
 
 Kent de 
   symbolen t/m 20. 
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Methodiek: 
 

Pedagogisch handelen: 
Creëren van een rustige, voorspelbare speel- en 
leeromgeving. 
Aandacht geven, nabij zijn. 
Aandacht uitstellen 
Inspelen op en aansluiten bij het kind. 
Bemoedigen, bevestigen, vertrouwen geven. 
Reguleren. 
Voorbeeld zijn. 
Stimuleren. 
Verwoorden. 
Zelf laten doen, zelf laten oplossen. 
Uitleggen, verduidelijken, instrueren, verlengde 
instructie. 
(Na)bespreken, evalueren. 
Moeilijker maken. 
Transfer naar andere situaties. 
 
Didactisch handelen: het kind laten: 
Doen, manipuleren. 
Waarnemen: voelen, zien, horen, proeven, ruiken. 
Verkennen, exploreren. 
Experimenteren. 
Vergelijken. 
Voorstructureren, orderenen. 
Oefenen, trainingen. 
Automatiseren. 
Imiteren. 
Herhalen. 
Reflecteren, evalueren. 
Luisteren, vragen, verwoorden, (na)vertellen. 
Samen spelen, samen werken. 
Verbeelden, uitbeelden, tekenen. 
Gebruiken in andere situaties (transfer). 
Probleem oplossen, (na)denken. 
Schrijven, lezen, (be)rekenen. 
 

Geleide situaties: 
Instructie geven. 
Technieken introduceren. 
Materialen introduceren. 
Samen opdrachten uitvoeren. 
Spel leiden. 
Denkprocessen verwoorden. 
Structureren. 
Reflecteren op de activiteit. 

 

 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel  Jonge Kinderen 

145 
 

Activiteiten, werkvormen: 
   
Persoonlijkheidsvormende activiteit: bijv. 
zelfreflecteren, aanpassen, zich (zelf) vertrouwen. 
Sociale activiteit: bijv. samen spelen, werken, praten. 
(Ver)zorgende activiteit: bijv. opruimen, anderen 
helpen. 
Speelactiviteit: bijv. geleid-, begeleid- en vrij spel. 
Expressieve, verbeeldende activiteit. 
Muzikale activiteit. 
Bewegingsactiviteit. 
Waarnemingsactiviteit: bijv. voelen, ruiken, kijken, 
horen. 
Gespreks-, luister- en taalactiviteit. 
Verkennende activiteit: bijv. onderzoeken, 
experimenteren. 
Constructieve activiteit: bijv. bouwen. 
(Na)denkactiviteit: bijv. doordenken, problemen 
oplossen, onthouden. 
Oefenactiviteit: bijv. trainingen, geheugenoefening. 
Lees- en schrijfactiviteit. 
Reken- en wiskunde activiteit. 
Gebruik van de techniek: bijv. computergebruik. 
 
 

In de klas of op de gang: 
Spelen in een themahoek.  
Werken met groot constructiemateriaal. 
Werken met klein constructiemateriaal. 
Timmerhoek.  
Rollenspel, geïntegreerd spel. 
Werken met speelleermaterialen voor wiskundige 
oriëntatie. 
Gezelschapsspelletjes. 
Rekenmaterialen als visuele ondersteuning.  
Spelen met zand, water, graan: hoeveelheid en 
gewicht vergelijken. 
Werken met vormgevende materialen. 
Werken met bouw- en constructiematerialen. 
Werken met meet- en weegmaterialen in bijv. een 
ontdekhoek. 
Activiteiten gericht op wiskunde projecten, bijv. n.a.v. 
een prentenboek. 
Werken met composities in het platte vlak. 
Gesloten materialen. 
 
 

Tijdens buitenspel of in het speellokaal: 
Bouwen en construeren. 
Spelen met zand. 
Spelen met water.  
Spelen met zand en water.  
Sport en spelletjes.  
Gebruiken van spelattributen.  
Hinkelbanen.  
Tikspelen, doelspelen. 
Bouwen en construeren.  
Tikspelen, stoeispelen, doelspelen, verstop- en 
zoekspelen. 
Behendigheidsspelen als knikkeren, kegelen, 
hinkelen. 
Bijhouden van de stand of aantal punten, aantal 
getikte kinderen. 
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Materialen: 
 

Telboeken, stapelverhalen (waarin steeds bepaalde 
woorden, zinnen of gebeurtenissen een rol spelen), 
verhalen met recepten, verhalen over seizoenen, 
maanden, weken, dagen, de kalender, verhalen 
waarin hoeveelheden een rol spelen, verhalen waarin 
maten en meten een rol spelen, verhalen die te 
maken hebben met verzamelen, iets kwijt zijn, 
betalen, de post etc. 
Boeken met raadsels, rijmpjes en versjes waarin 
hoeveelheden en getallen een thema zijn 
Verhalen naspelen, liedjes en versjes uitspelen 
Goocheldoos, boeken met goocheltrucs voor 
kinderen, cape, hoge hoed, huis van de heks met 
potjes, flesjes, pan, toverrecepten etc. 
Dagritmekaarten, klok, kalender, seizoenenkalender, 
weerkalender, etc. 
Allerlei attributen 
Visueel ondersteunend materiaal (blokjes o.i.d.) 
Kaarsjes tellen op een taart, bloemen tellen op een 
verjaardagsmuts, aantal linten aan een strik. 
Een winkel: prijskaartjes maken, een rekenmachine 
bedienen, handig rekenen, wisselgeld sorteren en 
goed teruggeven, inhouden en maten, getallenrij voor 
volgnummertjes maken, barcodes maken, klok kijken 
etc. 

Grote blokken, Duplo, Nopper, grote plastic blokken, 
treinrails etc. 
Lego, kleine blokken, bouwplankjes, K’nex, Sio-
montage, etc. 
Diverse soorten hout in allerlei formaten, board, 
triplex, zagen, hamers, spijkers, schroeven, 
schroevendraaier,  
Eigen gebouwde werkstukken gebruiken in het 
symbolische spel 
Dubbeldam, Teltrein, Mini-Loco, Electro, Domino 
Ganzenbord, Mens Erger Je Niet, Monopoly, etc. 
Rekenrekken, kralenkettingen met de 5-structuur, 
splitsbakjes met knikkers, etc. 
Zandtafel met zand, graan o.i.d., weegschaal, 
vormpjes of bakjes van verschillend formaat 
Knutselen met kosteloos materiaal, lijm, scharen, 
prikpennen, papier, karton, touwtjes, potloden etc. 
Grote blokken, kleine blokken, bouwplankjes, Duplo, 
Lego, Sio-montage, Knex’, etc. 
Weegschalen in diverse uitvoering, unster, 
gewichten, allerlei attributen om te wegen 
Maken van een schatkaart, iets buiten zoeken 
a.d.h.v. een plattegrond, zelf een ontwerp tekenen en 
nabouwen of knutselen enz. 
Werken met ondergronden en plattegronden 
Mozaïek, (strijk)kralen, knopen, steentjes etc. 
Speelleermaterialen, computerspelletjes  

Kisten, planken, kleden, gordijnen, touwen, ronde 
buizen, trapezium etc. 
Grote en kleine scheppen, emmers, vormen, zeven, 
planken, plastic bekers, potten, pannen, teiltjes etc. 
Buitenkraan of waterbak, teiltjes, gieters, emmers, 
slangen, trechters, lege plastic flessen; sop met 
bellenblaasdingen etc. 
Maken van bergen en kuilen, muren, torens en 
grachten, tunnels, wegen en bruggen, allerlei 
gerechten, zandtekeningen; harken, zeven, gieten, 
scheppen, filteren; zandverstoppertje spelen 
Grote en kleine ballen, zachte en harde ballen, 
kegels, een korf, een mand; badmintonrackets en 
shuttles of zachte ballen; stelten, hoepels, 
rolschaatsen, springtouwen; knikkers; stoepkrijt etc. 
Kleden, verkleedkleren, potten en pannen, poppen, 
enz. 
Stoepkrijt, doosje of blokken o.i.d.  
Tikkershes of –lint, zachte bal, harde bal 
Blokken, kisten, planken, kleden, matten, ronde 
buizen, touwen, verkleedkleren, grote dozen etc. 
Tikkershes of –lint, zachte bal, harde bal, allerlei 
attributen om te verstoppen 
Knikkers, knikkerkuiltjes of –tegels, kegels, bal, 
hinkelbaan, stoepkrijt, doosje of blokje o.i.d. 
Notitieboekje, potlood 
Cijferstempels groot en klein 
Grote en kleine dobbelstenen 
Computer zie 7.2.2-4 
 

 
 
 


