
INTRO

Wat zie je bij de kapper? Wat hoort er op de werkplaats? En wat herken je bij de bakker? 
Sammie en Suzie dromen over later, als ze groot zijn. Wat zullen ze dan worden? 
Woordjes en begrippen leren wordt een plezier met dit grote beroepenboek boordevol goed 
herkenbare plaatjes. Voor nieuwsgierige aagjes vanaf 3 jaar.

LESMAP 

Het grote beroepenboek 
van Sammie en Suzie
Auteur: Els Van Esbroeck
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ONTWIKKELINGSDOELEN 

OD WO 4.1 De kleuters kunnen beroepen en bezigheden van volwassenen die ze kennen op 
een eenvoudige wijze beschrijven.

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, 
begrijpen.

OD NED 2.7 De kleuters kunnen in een gesprek met een eenvoudige maar relevante vraag of 
met commentaar reageren.

OD NED 1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor hen bestemde boodschap, 
ondersteund door beeld en/of geluid, begrijpen.
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Overzicht lesmap

ACTIVITEIT 2  
BOSWACHTER: SCHADUW/OMTREK

Kun jij aan de hand van de schaduw het juiste 
dier vinden?

P. 19

KRINGACTIVITEIT  

LEES- EN INLEEFMOMENT

Samen met de kinderen bouw 

je het verhaal opnieuw op aan 

de hand van de prenten. Stel 

zo veel mogelijk open vragen 

en ga samen op zoek naar 
de antwoorden. Dat helpt de 

kinderen om hun woordenschat 

op een spontane manier verder 

op te bouwen. 

P. 4

ACTIVITEIT 1  
BOSWACHTER: RAADSELS

Boswachter Suzie ziet veel dieren in 
het bos. Ken jij alle dieren? Aan de 
hand van raadsels en kenmerken 
van de dieren gaan we op zoek naar 
het juiste dier.

P. 8

ACTIVITEIT 3  
BOSWACHTER: 
MAGNEETFICHES

In het bos is het erg druk. 
Boswachter Beer kijkt of alle dieren oké zijn. Kun jij de magneetfiches op de juiste plaats leggen?

P. 21
ACTIVITEIT 4  

BAKKER: GETALBEELDEN LEZEN 

EN TELLEN EN FIJNMOTORISCH 

WASKNIJPERS KNIJPEN

Poes heeft een gekke bakkersmuts. Kun jij tellen 

hoeveel lekkere dingen je mag kopen bij de bakker?

P. 24



ACTIVITEIT 7 
BAKKER: BOODSCHAPPENLIJSTJES
Bij activiteit 4 moesten de kinderen één boodschap kopen en dus één getalbeeld lezen.In deze activiteit oefenen ze om verschillende lekkernijen te kopen.

P. 35

ACTIVITEIT 9 
KAPPER: MAGNEETFICHE/RAADSELSPEL

In het kapsalon is het erg druk. Vind jij de juiste 
voorwerpen? Leg er een magneetfiche op.

P. 44

ACTIVITEIT 5 
BAKKER: TAART VERSIEREN

Lekkere taart! Wil jij ze 
versieren? Let op! Neem het 
juiste aantal om de taart nog 
lekkerder te maken.

P. 29

ACTIVITEIT 6  
BAKKER: TAART MET 
KLEIKAARTEN

Versier jij met play dough de taart? 
Rollen, kleden... Versieren maar!

P. 33

ACTIVITEIT 8  

KAPPER: KNIPPEN

Poes heeft geen snorharen! Maak jij 

snorharen? Aan de slag met schaar 

en lijm!
Of
Poes haar snorharen groeien.  

Knip jij ze kort?

P. 42
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KRINGACTIVITEIT

Lees- en inleefmoment  

Doel:  Samen met de kinderen bouw je het verhaal opnieuw op aan de hand 
van de prenten. Stel zo veel mogelijk open vragen en ga samen op zoek 
naar de antwoorden. Dat helpt de kinderen om hun woordenschat op 
een spontane manier verder op te bouwen. 

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.

OD NED 1.2 De kleuters kunnen voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen.

OD NED 2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, 
bedoeling, mening in concrete situaties.

BENODIGDHEDEN

 - boek: Het grote beroepenboek van Sammie en Suzie

VOOR HET LEZEN

Bekijk de cover van het boek aandachtig met de kinderen.

Lees de titel. De volgende vragen kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te knopen.

 - Wat zie je?
 - Zie je iets lekkers?
 - Zie je dingen die bij elkaar horen? Die bij elkaar passen?
 - Welke dieren zie je?
 - …

Dit boek nodigt uit om in kleine groep te lezen. Het is absoluut noodzakelijk dat de kinderen de prenten van 
dichtbij kunnen bekijken en bestuderen.
Door samen in het boek te kijken, voorwerpen te benoemen en te verwoorden zullen kinderen spontaan 
nieuwe woordenschat leren en vaardigheden zoals onder andere het aspect tellen opdoen.

TIJDENS HET LEZEN

PAGINA 1-2
Sammie en Suzie dromen wat ze later zullen worden.

 - Kun jij zien wat ze graag willen worden?
 - Iets wat je later wilt worden is een beroep. Welke beroepen herken je?
 - Weet jij welk beroep je mama/papa/oma/… doet?
 - Wat zou jij later graag doen?
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PAGINA 3-4
 - Welk beroep zien we hier?
 - Wat staat er op de plank?
 - Waarmee knipt Sammie Suzies haar?
 - Wat ligt er allemaal in het rekje?
 - Wie ligt er in de hondenmand?
 - Wat zit er in Suzies haar?
 - Wat heeft Suzie aan? Hoe komt het dat ze een cape aan moet?
 - Waarmee wast Sammie Suzies haar? Zie je de shampoofles staan?
 - Hoe maakt Sammie Suzies haar droog?
 - Wat heeft Sammie in zijn hand? En in zijn andere hand?
 - Wat hangt er aan de muur? Wat kun je daarmee doen? (droogkap)
 - Wat staat er bovenaan in het rekje? Wat kun je daarmee doen?
 - Wat doet Sammie straks met de bezem?
 - Zou jij graag kapper willen worden?
 - …

PAGINA 5-6
 - Welk beroep zien we hier?
 - Wat zit er in de cementmolen?
 - Wat heeft Suzie op haar hoofd? Moet Suzie een veiligheidshelm opzetten? Waarvoor 

dient die, denk je?
 - Wat houdt Suzie in haar handen?
 - Wat zit er allemaal in de gereedschapskist? Waarvoor gebruik je een zaag? Een 

boormachine?
 - Waar gaat Suzie het cement in storten? (kruiwagen)
 - Ken je het gereedschap? Waarvoor kun je het gebruiken?
 - Zou jij graag bouwvakker willen worden?
 - …

PAGINA 7-8
 - Welk beroep zien we hier?
 - Wat ligt er in de kast?
 - Wat zie je in de keuken?
 - Wat ligt er in de vitrine?
 - Wat staat er op de toonbank?
 - Wat heeft Sammie op zijn hoofd?
 - Wat vind jij lekker als je naar de bakker gaat?
 - Waar moet het deeg in? Wat gebeurt er in de oven?
 - Zou jij graag bakker willen worden?
 - …

TIP: Je kunt eindeloos vragen verzinnen. Kinderen zullen spontaan ook 
vragen stellen.
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PAGINA 9-10
 - Welke beroepen zien we hier?
 - Wat staat er boven op de brandweerauto?
 - Waarop blaast Sammie?
 - Wat heeft Sammie in zijn hand?
 - Wat hangt er aan Sammies riem?
 - Wat komt er uit de brandweerslang?
 - Wat houdt Suzie in haar handen?
 - Wat heeft Suzie op haar hoofd?
 - Waarop rijdt de agent?
 - Wanneer komt de brandweer?
 - Wat hoor je dan?
 - Wat hoor je als de politie komt?
 - Waarvoor gebruikt de brandweerman de ladder?
 - Zou jij graag politieagent willen worden?
 - Zou jij graag brandweerman willen worden?
 - …

PAGINA 11-12
 - Welk beroep zien we hier?
 - Wie woont er in de boom?
 - Wie slaapt er onder de struik?
 - Wie rent er over het gras?
 - Wie zit er op Suzies hand?
 - Wat zie je in de vijver?
 - Welke dieren leven in het water?
 - Welke dieren kunnen vliegen?
 - Welke dieren lijkt op elkaar?
 - Wat zou dat zijn, een nachtcamera? Ik hoor nacht? En ik hoor camera?
 - Wat hangt er aan Suzies nek?
 - En wat hangt er aan de gordel aan haar buik?
 - Wanneer zou Suzie die gebruiken?
 - Zou jij graag boswachter willen worden?
 - …
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PAGINA 13-14
 - Welk beroep zien we hier?
 - Waar vliegt een astronaut naartoe?
 - Wat gaat hij zoeken?
 - Wat draagt Sammie?
 - Hij heeft speciale schoenen aan, die wegen heel veel.
 - Wat verzamelt Sammie? Waarmee raapt hij de maanstenen op?
 - Wat heeft Sammie op zijn rug?
 - En op zijn hoofd?
 - Hoeveel sterren tel je?
 - Wat eet een astronaut?
 - Wat heeft Sammie aan zijn handen?
 - Zou jij graag astronaut willen worden?
 - …

PAGINA 15-16
 - Welk beroep zien we hier?
 - Wat ligt er in de kast?
 - Wie mag er mee naar de dokter?
 - Waarmee luistert Suzie op de buik van Sammie?
 - Waarop zit het hondje?
 - Was jij al eens bij de dokter? Herken je spulletjes?
 - Heeft de dokter je al eens gemeten? Had hij dan ook zo’n meetlat?
 - Kreeg je al eens een spuit?
 - Wat kun je gebruiken als je denkt dat je koorts hebt? Hoe kun je je koorts meten?
 - Als je een pijntje hebt. Wat kun je dan gebruiken om op je pijntje te kleven?
 - Waarmee kijkt de dokter in je oren? Zie je dat liggen? Wijs eens.
 - Zou jij graag dokter willen worden?
 - Wie is jouw dokter?
 - Ben je vaak ziek? Ben je al vaak naar de dokter geweest?
 - …

Van alle beroepen die je gezien hebt, wat lijkt je dan het leukste om te doen?

NA HET LEZEN

Het boek blijft in de boekenhoek/-kring beschikbaar voor de kinderen. Ze kunnen het doornemen 
wanneer ze willen.
In kleine groep nodigt het boek uit om in te gaan op onder andere het aspect tellen. Er zijn veel 
aantrekkelijke pagina’s die ideaal zijn om samen te tellen.
Zet het boek zo aantrekkelijk mogelijk in je kring. Geef het een prominent plekje zodat ze er snel 
naar kunnen grijpen.
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ACTIVITEIT 1

Boswachter: raadsels  

Doel:  Boswachter Suzie ziet veel dieren in het bos. Ken jij alle dieren? Aan de 
hand van raadsels en kenmerken van de dieren gaan we op zoek naar 
het juiste dier.

OD NED 1.4 De kleuters kunnen door de kleuteronderwijzer gegeven opdrachten, met betrekking 
tot activiteiten in de klas of op school, begrijpen.

OD NED 2.10 De kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit 
eigen verbeelding/beleving hierop inspelen.

OD WO 3.11 De kleuters kunnen bij een activiteit of een spel in een kleine groep, controleren of de 
anderen zich aan de regels houden.

Bij het zelf formuleren:
OD NED 2.5 De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een 

specifieke eigenschap.

OD WO 4.1 De kleuters kunnen beroepen en bezigheden van volwassenen die ze kennen op een 
eenvoudige wijze beschrijven.

OD NED 2.5 De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een 
specifieke eigenschap.

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 1
 - werkkaart 2
 - werkkaart 3
 - werkkaart 4
 - werkkaart 5
 - lamineerhoesjes
 - schaar
 - zakje om de geknipte dierenkaartjes in te steken (en er later één voor één uit te trekken)
 - klittenband

WERKWIJZE

Print en lamineer werkkaart 1, 2, 3 en 4.
Print werkkaart 5 en knip de diertjes uit. Lamineer vervolgens alle diertjes en knip ze weer uit.
Kleef op de diertjes op de werkkaart een klein stukje klittenband met de harde kant en op de diertjes die je 
uitknipte klittenband met de zachte kant.
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SPEL

Het spel kan gespeeld worden met vier kinderen.
Elk kind krijgt een werkkaart.

Je kunt het spel op twee manieren spelen.
Alle kaartjes gaan in een zakje. Je trekt één voor één een kaartje en toont dat aan de kinderen.
Wie heeft het dier op zijn werkkaart? Goed kijken. Diegene die identiek hetzelfde dier heeft, mag 
het op zijn werkkaart bevestigen.
Hier focussen we enkel op het visueel waarnemen van de kaartjes.
Bij het volgende spel (afhankelijk van wat past voor jouw klasgroep) ga je beschrijvend aan het 
werk en focus je meer op taal, begrippen en de eigenschappen van de dieren.
De volgende raadsels/omschrijvingen kun je gebruiken.
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EEKHOORN
Ik heb een lange pluimstaart.
Ik hou heel erg van eikels eten, ik heb er nu ook eentje tussen mijn pootjes.
Ik ben mooi bruin.
Ik kan heel goed klimmen.

MUIS
Ik ben een klein diertje.
Ik maak een piepgeluidje. Zo: piep, piep, piep…
Ik heb een staart.
Ik ben grijs.

HERT
Ik heb een gewei op mijn kop.
Ik heb vlekjes op mijn rug.
Ik ben bruin.
Ik heb vier poten.

UIL
Ik ben een nachtdier.
Ik slaap overdag.
Ik kan mijn nek heel erg goed draaien.
Ik kan vliegen.
Ik eet graag muisjes.
Ik heb een scherpe snavel.
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KONIJN
Ik heb twee lange oren.
Ik heb een pomponstaartje.
Ik ben lichtbruin.
Ik eet graag wortels.
Ik woon in een hol.

SPIN
Ik heb acht poten.
Veel mensen zijn bang van mij.
Ik maak graag een web.
Ik gebruik daarvoor mijn spintepels.

VIS
Ik zwem graag.
Uit het water ga ik dood.
Ik heb schubben.

VLINDER
Ik kan vliegen.
Ik heb prachtig blauwe vleugels.
Mijn vleugels zijn versierd met mooie stippen.
Ik heb een roltong.

JONGSTE KLEUTERS THEMAPAKKET BOEKTOPPERS 2022-2023
© UITGEVERIJ VAN IN

11



SPECHT
Ik ben een heel speciale vogel.
Ik kan met mijn snavel gaatjes maken in hout.
Ik heb een rood kuifje.
Ik ben voor de rest groen met een licht buikje.
Ik kan heel hard roepen.

LIEVEHEERSBEESTJE
Ik ben een klein insectje.
Ik heb een schild.
Mijn schild is rood met zwarte stippen.
Ik heb zes pootjes.

VOS
Ik heb vier poten.
Kippen zijn bang van mij. Ik eet ze graag op.
Ik heb een lange staart.
In de nacht ga ik op stap.

HAAS
Ik lijk op een konijn maar ik heb langere oren.
Ik kan heel snel springen.
Ik heb heel sterke achterpoten.
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TIP: Laat de kinderen zelf om de beurt een kaartje trekken en raadsels verzinnen voor 
elkaar.  
Na een aantal keer het spel te spelen, zullen ze zelf in staat zijn om kenmerken van 
de dieren aan elkaar te vertellen.  
Uiteraard kies je zelf hoeveel kenmerken je opsomt. Wanneer ze weten over welk 
dier het gaat kunnen ze het diertje op de juiste plek leggen.

HOND
Ik blaf.
Ik heb vier poten en een staart.
Ik heb altijd een natte neus.

VOGEL
Ik kan vliegen.
Ik maak een nest in een boom.
Ik heb een snavel.

DAS
Ik woon onder de grond in gangen.
Ik ben een nachtdier. Je ziet me dus overdag niet.
Ik schuifel met mijn neus over de grond op zoek naar plantjes om op te 
eten of kleine insecten.
Ik heb zwarte en witte vlekken.

KIKKER
Ik ben helemaal groen.
Ik ben glibberig.
Ik leef graag bij een vijver.
Als je me kust komt er een prins tevoorschijn, neen, grapje!
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WERKKAART 1
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WERKKAART 2
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WERKKAART 3
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WERKKAART 4
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WERKKAART 5
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ACTIVITEIT 2

Boswachter:  
schaduw/omtrek  

Doel:  Kun jij aan de hand van de schaduw het juiste dier vinden?

OD WO 3.11 De kleuters kunnen bij een activiteit of een spel in een kleine groep, controleren of de 
anderen zich aan de regels houden.

OD MUVO 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de 
ontdekking van beeldelementen verwoorden.

OD NED 2.5 De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een 
specifieke eigenschap.

OD WIS 2.4 De kleuters kunnen in concrete situaties handelingen uitvoeren met vormen, 
grootheden en figuren, in functie van een kwalitatief kenmerk.

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 1
 - werkkaart 2
 - werkkaart 3
 - werkkaart 4

* Werkkaart 1, 2, 3 en 4 kun je gebruiken van activiteit 1. Je hoeft die dus niet opnieuw te printen en te 
lamineren als je activiteit 1 al uitwerkte. Dan print je enkel werkkaart 6.

 - werkkaart 6 : schaduw/omtrek van de dieren
 - lamineerhoesjes
 - schaar
 - zakje om de geknipte dierenkaartjes in te steken (en er later één voor één uit te trekken)
 - klittenband

Dit spel is identiek aan activiteit 1, alleen focussen we op de schaduw of de omtrek van de dieren. De kinderen 
gaan als het ware al puzzelend te werk.
Laat de kinderen om de beurt een (schaduw)kaartje uit de zak trekken.
Vind jij de juiste schaduw bij het juiste dier?
Bij wie staat de schaduw op de kaart?
Wanneer de kinderen de schaduw moeilijk kunnen terugvinden, gebruik je eventueel net zoals in activiteit 1 de 
raadsels, kenmerken en eigenschappen van de dieren.
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WERKKAART 6
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BENODIGDHEDEN

 - magneetfiches (of knopen/pompons...)
 - sterke magneet (pincet)
 - werkkaart 7 (deze print en lamineer je)

WERKWIJZE

Bied de kinderen de fiches aan.
In de tekening werden een aantal lege rondjes voorzien, telkens bij de dieren in het bos. De kinderen leggen op 
elk rondje een magneetfiche. Wanneer alle rondjes gevuld zijn, strijken ze met de magneetstok over de fiches 
en verdwijnen ze.
Ze kunnen weer aan de slag.
Heb je geen magneetfiches in de klas? Dan kunnen de kinderen knopen/pompons/... leggen (met pincet) op 
de plaats van de wielen. Voor de kinderen is het ‘vol’ leggen en weer ‘leeg’ maken een magisch momentje. Ze 
zullen veel plezier beleven aan het ‘wegtoveren’ van de fiches.

Doel:  In het bos is het erg druk. Boswachter Beer kijkt of alle dieren oké zijn. 
Kun jij de magneetfiches op de juiste plaats leggen?

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD WO 2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te 
komen over techniek.

OD LO 1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van 
voorwerpen.

ACTIVITEIT 3

Boswachter: magneetfiches

TIP: Focus je liever op wiskunde?  
Laat de kinderen met een dobbelsteen gooien (aangepast aan het niveau van je klas 
of individueel kind); daarna mogen ze het juiste aantal magneetfiches nemen en op 
de rondjes leggen. Wie zijn kaart is het eerste vol?
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Taalfocus?
Ook kun je gebruikmaken van de raadsels uit activiteit 1. Kinderen gaan met dezelfde werkfiche 
aan de slag en zoeken het juiste dier. Laat hen ook voor elkaar raadsels verzinnen.

Je kunt hen helpen door vragen te stellen zoals:

 - Is het een groot/klein dier?
 - Welke kleur heeft het?
 - Is het een dier dat samen met zijn mama/papa is?
 - Welk geluid maakt het dier?
 - Zie je het dier in de nacht? Of overdag?
 - …

Deze fiches kun je ‘vrij’ aanbieden als nevenaanbod. Het leggen van de fiches en weer 
wegtoveren ervan is een plezier voor de kinderen. Ze vinden het (vol) leggen en weer (leeg) 
maken magisch en zullen dat meermaals herhalen.

Doel:  

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

Doel:  

OD NED 2.5 De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een 
specifieke eigenschap.

OD NED 1.4 De kleuters kunnen door de kleuteronderwijzer gegeven opdrachten, met betrekking 
tot activiteiten in de klas of op school, begrijpen.
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WERKKAART 7
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ACTIVITEIT 4

Bakker: getalbeelden lezen 
en tellen en fijnmotorisch 
wasknijpers knijpen

Doel:  Poes heeft een gekke bakkersmuts. Kun jij tellen hoeveel lekkere 
dingen je mag kopen bij de bakker?

OD WO 1.3 De kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren 
om meer te weten te komen over de natuur.

OD WO3.5 De kleuters kunnen bij anderen gevoelens van bang, blij, boos en verdrietig herkennen 
en kunnen meeleven in dit gevoel.

OD WO 1.13 De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.

OD NED 2.10 De kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit 
eigen beleving/verbeelding hierop inspelen.

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 8
 - werkkaart 9
 - werkkaart 10
 - werkkaart 11
 - werkkaart 12
 - wasknijpers
 - schaar
 - lamineerhoesjes

VOORBEREIDING

STAP 1: Print werkkaart 8, 9, 10, 11 en 12.

STAP 2: Lamineer de werkkaarten. Knip werkkaart 8, 9, 10 en 11 in tweeën zodat je twee 
winkelkaartjes hebt.

STAP 3: Knip de krakelingen, croissants, wafels en gebakjes van werkkaart 12 uit, lamineer die en knip 
weer uit. Kleef ze op een wasknijper.

TIP: Gebruik plastic wasknijpers, houten gaan erg gemakkelijk stuk. Jonge kinderen 
beginnen ermee te experimenteren waardoor ze snel uit elkaar schuiven.
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WERKWIJZE

De kinderen kiezen een werkkaart en gaan winkelen.
Jij bent de bakker. Zet een bakkersmuts op.
Stel je verkoopwaar tentoon. Benoem ondertussen.
Bevraag de kinderen over hun winkelkaartje:

 - Hoeveel stipjes staan er op de muts?
 - Tel je mee?
 - Hoeveel lekkere dingen mag je nemen?
 - Wat kies je?
 - Allemaal croissants? Of een croissant en een wafel?
 - ….

De kinderen nemen het juiste aantal en knijpen het met de wasknijper vast op hun kaart.
Tel samen.
Herhaal regelmatig:

 - Tel nog eens?
 - Hoeveel mocht je nemen?
 - Hoeveel heb je er al?
 - Hoeveel heb je er dan nog nodig?

Stimuleer ondertussen wiskundige begrippen:
 - Hoeveel mag je er nemen?
 - Neem je evenveel wafels als krakelingen?
 - Tel eens? Zijn het er evenveel?
 - Is er eentje meer?
 - Is er eentje minder?
 - Hoeveel lekkere dingen kocht je daarjuist? En nu? Zijn dat er meer/minder?
 - ….

Na verloop van tijd kun je de winkelkaartjes in de winkel laten liggen en kunnen kinderen zelf aan 
de slag en hun inkopen doen.

TIP: Maak met speeldeeg croissants, wafels, krakelingen… 
Zorg voor winkelmandjes. Laat de kinderen inkopen doen met de 
boodschappenkaartjes. 
 
Je kunt ervoor kiezen om werkkaart 12 niet te gebruiken en de kinderen vrij te 
laten kopen in het winkeltje.  
Ze tellen dan de stipjes en kopen het aantal dat op de bakkersmuts staat. Dat 
kunnen dus ook andere producten zijn.

TIP: (voor de allerkleinsten)  
Deze fiches kun je ook zonder spelvorm aanbieden. Kinderen oefenen hun fijne 
motoriek door de oren vast te knijpen op de juiste plek. Is dat te moeilijk? Zet 
dan een stip op de plaats waar de kinderen de wasknijper moeten plaatsen. Op 
elke stip één wasknijper zodat de kinderen in één-op-éénrelatie de oren op de 
juiste plek ‘knijpen’.
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WERKKAART 8

WERKKAART 9
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WERKKAART 10

WERKKAART 11
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WERKKAART 12
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BENODIGHEDEN 

 - werkkaart 13
 - werkkaart 14

VOORBEREIDING

STAP 1: Print en lamineer werkkaart 13*.
* Beslis zelf hoeveel keer je deze print. Jij past zelf de getalbeelden aan in functie van je 
klasgroep/individueel kind. Je kunt ook kiezen om telkens met een whiteboardmarker stipjes te 
tekenen.

STAP 2: Print werkkaart 14. Knip de koekjes uit en lamineer die.

Doel:  Lekkere taart! Wil jij ze versieren? Let op! Neem het juiste aantal om de 
taart nog lekkerder te maken.

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

OD WIS 1.1 De kleuters kunnen handelend en verwoordend de ene concrete hoeveelheid dingen 
vergelijken met een andere hoeveelheid dingen. Bij het verwoorden gebruiken zij daarbij de 
passende hoeveelheidsbegrippen. (evenveel/niet evenveel dingen, veel/weinig dingen, te veel/
te weinig dingen, dingen over/dingen te kort, meer/minder dingen, meest/minst dingen).

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

OD WIS 1.4 De kleuters kunnen in concrete situaties rekenhandelingen uitvoeren met betrekking 
tot aantal en hoeveelheid. Zij kunnen deze handelingen verwoorden door de gepaste begrippen 
te hanteren (evenveel maken, bijdoen, wegdoen, samentellen, vermeerderen, verminderen, 
verdelen).

ACTIVITEIT 5

Bakker: taart versieren  

TIP: Je kunt klittenband op de taart aanbrengen om de koekjes vast te kleven 
of je doet op de koekjes achteraan pritt buddy zodat ze die tijdelijk kunnen 
vastkleven.
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WERKWIJZE

STAP 3: De kinderen krijgen een lege taart: werkkaart 13. 
Ze kijken en tellen hoeveel koekjes ze van elke soort mogen nemen om de taart 
te versieren.

STAP 4: Ze lezen het boodschappenkaartje.

STAP 5: Ze nemen het juiste aantal koekjes. Tel samen na.
Hoeveel mag je er nemen?
Hoeveel heb je er genomen?
Zijn dat evenveel koekjes?

STAP 6: Nu mogen de kinderen de koekjes gebruiken om de taart te versieren.
Vervolgens ga je naar het volgende koekje en herhaal je dit proces.
Tellen, natellen en versieren.
Aan het einde tel je samen hoeveel koekjes je in totaal mocht nemen en tel je de 
koekjes op de taart na.
Klopt het aantal? Nam je het juiste aantal koekjes? Hoeveel nam je er in totaal?
Van welke koekjes zijn er veel/het meeste?
Van welke koekjes zijn er weinig/het minste?
…
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WERKKAART 14
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ACTIVITEIT 6

Bakker: taart 
met kleikaarten

Doel:  Versier jij met play-dough de taart? Rollen, kleden... Versieren maar!

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

OD WIS 1.4 De kleuters kunnen in concrete situaties rekenhandelingen uitvoeren met betrekking 
tot aantal en hoeveelheid. Zij kunnen deze handelingen verwoorden door de gepaste begrippen 
te hanteren (evenveel maken, bijdoen, wegdoen, samentellen, vermeerderen, verminderen, 
verdelen).

OD WIS 1.1 De kleuters kunnen handelend en verwoordend de ene concrete hoeveelheid dingen 
vergelijken met een andere hoeveelheid dingen. Bij het verwoorden gebruiken zij daarbij de 
passende hoeveelheidsbegrippen. (evenveel/niet evenveel dingen, veel/weinig dingen, te veel/
te weinig dingen, dingen over/dingen te kort, meer/minder dingen, meest/minst dingen).

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 15 (print en lamineer)
 - play dough en eventueel attributen zoals deegrol, vormpjes...

WERKWIJZE

Voorzie in vier werkkaarten. Kinderen kunnen de taarten versieren met play dough.
Ze rollen worstjes, bolletjes...
Ga bij de kinderen zitten en doe mee.
Geef suggesties en vertel wat je zelf doet.
Benoem wat je de andere kinderen ziet doen.
Moedig kinderen aan om elkaar te helpen, te tonen hoe ze iets kunnen maken.
Maak zelf bijvoorbeeld patroontjes. Dat kan zijn door kleuren te gebruiken: blauw, blauw, groen...
Maar ook door vormen te gebruiken: groot bolletje, klein bolletje, groot bolletje...
Benoem dat patroon. Je kunt kinderen stimuleren dat ook te doen maar dat is geen noodzaak. Het feit dat ze 
er op een spontane manier mee in contact komen, kan stimuleren om zelf te gaan experimenteren.

TIP: Laat de kinderen op een gelamineerde kaart slagroom 
spuiten. Breng ook scheerschuim mee in een plastic 
zakje dat je aan het puntje afknipt.
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WERKKAART 15
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ACTIVITEIT 7

Bakker: 
boodschappenlijstjes

Doel:  Bij activiteit 4 moesten de kinderen één boodschap kopen en dus één 
getalbeeld lezen. 
In deze activiteit oefenen ze om verschillende lekkernijen te kopen.

OD WIS 1.1 De kleuters kunnen handelend en verwoordend de ene concrete hoeveelheid dingen 
vergelijken met een andere hoeveelheid dingen. Bij het verwoorden gebruiken zij daarbij de 
passende hoeveelheidsbegrippen. (evenveel/niet evenveel dingen, veel/weinig dingen, te veel/
te weinig dingen, dingen over/dingen te kort, meer/minder dingen, meest/minst dingen).

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

OD WIS 1.3 De kleuters kunnen een rangorde (tot vijfde) aanduiden en verwoorden (ordinaal tellen) 
als begin en richting zijn afgesproken.

OD WIS 1.4 De kleuters kunnen in concrete situaties rekenhandelingen uitvoeren met betrekking 
tot aantal en hoeveelheid. Zij kunnen deze handelingen verwoorden door de gepaste begrippen 
te hanteren (evenveel maken, bijdoen, wegdoen, samentellen, vermeerderen, verminderen, 
verdelen).

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 16-17-18-19
 - werkkaart 20

WERKWIJZE

 - Print en lamineer werkkaart 16, 17, 18.
 - Print werkkaart 20, knip uit en lamineer, knip opnieuw.
 - Kleef klittenband (harde kant) op alle werkkaarten op alle vakjes.
 - Kleef klittenband met de zachte kant op alle lekkernijen van werkkaart 20.

SPELEN MET ECHTE MATERIALEN

Idealiter maak je zelf winkelkaarten.
Werkkaart 19 is bewust een lege werkkaart. Teken of fotografeer je koopwaar in je winkel en kies zelf welk 
getalbeeld je tekent in het vakje dat daarvoor voorzien is.
Geef de kinderen een kaart en een winkelmandje of draagtasje.
Ze gaan naar het winkeltje in de klas.
Ze bestellen het juiste aantal van het koopwaar dat ze nodig hebben.
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Geef stimulans en verwoord ondertussen:

 - Wat kom je kopen?
 - Hoeveel stipjes staan er? Tel eens?
 - Hoeveel heb je er al gekregen?
 - Hoeveel moet je er nog krijgen?
 - Wat heb je nog nodig?
 - Heb je meer/minder broodjes nodig dan koekjes? Tel eens? Hoeveel meer/minder?
 - Hoeveel dingen kocht je nu als je alles samentelt?
 - En tel eens alles van op je boodschappenlijstje samen?
 - Klopt dat? Is het evenveel?
 - …

SPELVORM

Op tafel liggen alle lekkernijen.
Geef de kinderen een boodschappenkaart.
Iemand is verkoper.
Het kind gaat kopen bij de bakker.
Verwoord samen met de kinderen het hele proces (zie hierboven).
Gebruik zo veel mogelijk taal en begrippen die de kinderen spontaan kunnen oppikken.
Neem tijd om na te kijken en na te tellen.
Alles gevonden? Gelukt om alles te kopen wat er op je lijstje stond?
Zullen we eens natellen?

TIP: Wanneer de kinderen er klaar voor zijn, kun je ook een 
betalingssysteem opzetten. Spreek af hoeveel ze moeten betalen per 
gekocht item of zet een euroteken op je boodschappenkaart met een 
getekend getalbeeld.
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WERKKAART 17
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WERKKAART 18 
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WERKKAART 19
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WERKKAART 20
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ACTIVITEIT 8

Kapper: knippen

Doel:  Poes heeft geen snorharen! Maak jij snorharen? Aan de slag met schaar 
en lijm! 
Of 
Poes haar snorharen groeien. Knip jij ze kort?

OD LO 1.28 De kleuters tonen een toenemende bedrevenheid in het functioneel aanwenden van 
klein-motorische vaardigheden.

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD LO 1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van 
voorwerpen.

OD LO 1.11 De kleuters tonen een duidelijke linker of rechter voorkeur voor éénhandige taken.

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 21
 - strook papier
 - papier met lijnen
 - lijm
 - schaar

WERKWIJZE

 - Print voor elk kind werkkaart 21.

Voor de allerkleinsten die nog niet veel knipervaring hebben, voorzie je in zelf geknipte snorharen en kleef jij 
(of de kinderen) die vast op de poezensnuit.
De kinderen knippen de snorhaartjes van de poes.

Voor kinderen die al meer knipervaring hebben, teken je op A4 strookjes en laat je de kinderen die zelf 
uitknippen.
De geknipte strookjes kleven ze vervolgens op de poezensnuit. Nog zin om te knippen?
Knip de snorhaartjes maar wat korter. MAAR niet te kort! Poezen gebruiken hun snorharen om te voelen. 
Zonder snorharen kunnen ze niet!
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WERKKAART 21
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ACTIVITEIT 9

Kapper: magneetfiche/
raadselspel

Doel:  In het kapsalon in het erg druk. Vind jij de juiste voorwerpen? Leg er 
een magneetfiche op.

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situatiesmet 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD WO 2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te 
komen over techniek.

OD LO 1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van 
voorwerpen.

BENODIGDHEDEN

 - magneetfiches (of knopen/pompons...)
 - sterke magneet (pincet)
 - werkkaart 22 (die print en lamineer je een viertal keer)

WERKWIJZE

Bied de kinderen de magneetfiches aan.
In de tekening werd in een aantal lege rondjes voorzien. De kinderen leggen op de voorwerpen in het kapsalon 
met een rondje telkens een magneetfiche. Wanneer alle rondjes gevuld zijn, strijken ze met de magneetstok 
over de fiches en verdwijnen ze.
Ze kunnen weer aan de slag.
Heb je geen magneetfiches in de klas? Dan kunnen de kinderen knopen/pompons/... leggen (met pincet) op 
de rondjes. Voor de kinderen is het ‘vol’ leggen en weer ‘leeg’ maken een magisch momentje. Ze zullen veel 
plezier beleven aan het ‘wegtoveren’ van de fiches.
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WERKKAART 22

JONGSTE KLEUTERS THEMAPAKKET BOEKTOPPERS 2022-2023
© UITGEVERIJ VAN IN

45



Doel:  

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

Doel:  

OD NED 1.4 De kleuters kunnen door de kleuteronderwijzer gegeven opdrachten, met betrekking 
tot activiteiten in de klas of op school, begrijpen.

HAARDROGER
Je kunt mij gebruiken om haren droog te maken.
Je moet me eerst in het stopcontact steken.
Ik blaas warme lucht.
Ik maak lawaai.

SHAMPOO
Je kunt mij gebruiken om je haren te wassen.
Wanneer je mij op je haar doet, schuimt het.
Ik ruik heel lekker.

HANDDOEK
Je kunt mij gebruiken om haren droog te maken.
Ik ben gemaakt van badstof.
Ik maak geen lawaai.

Taalfocus?
Vertel raadsels.
Over welk voorwerp gaat het?
Leg er een fiche op.

VERDER AAN DE SLAG

Focus je liever op wiskunde? 
Met een dobbelsteen (aangepast aan het niveau van je klas of individueel kind) mogen 
de kinderen
het juiste aantal magneetfiches nemen en op de O leggen. Wie zijn kaart is het eerste vol?
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LIMONADE
Wanneer je bij de kapper moet wachter, krijg je mij.
Je kunt mij opdrinken.
Ik zit in een glas.

WATERSPROEIER
Als de kapper je haren nat wil maken, gebruikt hij mij.
Er komt een heel fijn straaltje water uit mij.

SCHAAR
De kapper heeft mij nodig om je haar te knippen.
Ik ben heel scherp.
Je hoort KNIP KNIP wanneer de kapper mij gebruikt.

KAM
De kapper gebruikt mij als hij haren wil kammen.
Met mij gaan de knopen uit het haar.

SCHORT
Je doet mij aan als de kapper je haar knipt.
De haartjes vallen dan niet op je kleren.

VEEGBORSTEL
Wanneer de kapper klaar is, gebruik hij mij om alle haartjes  
bij elkaar te vegen.

Deze fiches kun je ‘vrij’ aanbieden als nevenaanbod. Het leggen van de fiches 
en het weer wegtoveren ervan, is een plezier voor de kinderen. Ze vinden het 
(vol) leggen en weer (leeg) maken magisch en zullen dat meermaals herhalen.
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