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Onthaal 
 
We starten de dag in de kring, de kleuters zetten zich op hun plaats. 
Voordat we echt beginnen haalt de KO het thema ‘Corona’ aan door een praatronde te doen 
met de kinderen.  
De KO neemt een gevoelsmeter en start bij zichzelf: ‘Toen ik al die weken alleen thuis zat en 
niet naar school kon komen voelde ik me een beetje verdrietig, ik miste al mijn kindjes van de 
klas, ik kon niemand knuffelen en ik vond het allemaal raar wat er aan het gebeuren was’. 
De KO geeft haar gevoelensmeter door en de kleuters mogen een voor een hun verhaal doen 
van de voorbije weken. Wat is Corona? Hoe voelde ik mij hierbij? Wat heb ik gemist? Wat heb 
ik gedaan?  
De kleuters delen hun ervaringen met elkaar, zo kom je als juf ook te weten waar ze nood aan 
hebben, in hoever ze de situatie gevolgd hebben of wat er hun verteld is tijdens deze 
crisisperiode.  
 
Wanneer alle kleuters hun verhaal gedaan hebben gaan we even luisteren naar een verhaal 
‘De Corona’s op gezinsvakantie’. Dit is een verhaal dat speciaal gemaakt is voor jonge 
kinderen om het Coronavirus duidelijk en spraakzaam te maken.  
 
KA: Impressie verhaal (zie lesvoorbereiding p8) 
 
De KO vraagt aan de kleuters hoe ze zich hier bij voelen, wat ze herkennen,..  
Daarna krijgen alle kleuters gekleurde hartjes, in het midden ligt een groot wit hart.  
 
KA: socio-emotioneel + beweging (zie lesvoorbereiding p10) 

 
Tijd voor het verdelen van de taken van vandaag, maar hoe ging dat ook al weer?  
De KO en kleuters gaan samen brainstormen over hoe het onthaal er het voorbije schooljaar 
aan toe ging en welke dingen we nu moeten veranderen, moeten aanpassen of kunnen 
behouden.  
Bv: voor en na het toilet en handen wassen, geen handjes meer geven in de rij, voor we ons 
fruitje eten handjes wassen … (niet meer samen naar het toilet, of samen in het hokje van het 
toilet staan) 
 
 
 
Pauze  
 
We komen terug samen in de kring en bespreken even hoe de speeltijd verlopen is, wat ze 
hebben gedaan, ..  
 
Nu is het tijd om te gaan spelen, ga maar ontdekken welke hoeken er zijn, welke materialen je 
ziet, wat er veranderd is, ..  
De kleuters krijgen de kans om te experimenteren en vrij te kiezen en ontdekken wat er in de 
klas te vinden is.  
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Hoekenspel  
 
BA: bordspel wiskunde (zie lesvoorbereiding p12) 
 
Hoek 1: gele of blije hoek 
Hier kunnen de kleuters zich uitleven. Knutselen, tekenen, verven, .. 
ZA: coronatekening maken, wat vond ik leuk aan de periode dat ik thuis zat? Wat was niet 
leuk aan deze periode? Later bespreken we a.d.h.v. de tekeningen in de kring wat de 
kleuters als leuk ervaren hebben en als minder leuk. 

Impulsen:  
- Waarom vond je dat fijn?  
- Wat heb je getekend  
- Wie vond dit nog fijn/niet fijn  
- Wat heb je dat goed getekend X! 

 
Hoek 2: de groene of rustige hoek 
Deze hoek is de boekenhoek waar knuffels, kussentjes, lichtjes en een rustig muziekje op 
de achtergrond afspeelt. De kleuters kunnen zich hier rustig bezighouden en zich even 
terugtrekken als het wat te druk wordt in de klas. Het verhaal van “de corona’s van 
gezinsvakantie” kunnen de kleuters rustig bekijken.  

Impulsen:  
- Wat zie je op de deze prent?  
- Moet je even rustig worden? Of is het te druk voor jou?  
- Wat is de zachtste knuffel?  
- Luister maar is goed naar het rustige muziekje 
 

Hoek 3: de blauwe of verzorgingshoek 
De huiskamer is omgebouwd naar een ruimte om mensen te verzorgen, er liggen 
verschillende materialen die we nodig hebben om elkaar te helpen zoals windels, 
plakkers, … in de huiskamer liggen verschillende knuffels die verzorging nodig hebben. 

Impulsen  
- Waarom voelt beer zich niet zo goed?  
- Heb jij dat ook al eens voorgehad?  
- Voelt hij zich al beter?  
- Want kan jij goed verzorgen X! 
 

Hoek 4: de regenbooghoek of waterbak (buiten) 
Deze hoek is een water- experimenteerbak met buisjes, potjes, pipetjes, spuitjes, zeep,.. 
(Soort laboratorium) De kleuters kunnen een middeltje uitvinden om de corona’s weer bij 
elkaar te brengen. 

Impulsen  
- Welk middeltje heb jij uitgevonden?  
- Wat doet jouw middeltje?  
- Hoeveel druppeltjes moeten erin?  
- Hoeveel potjes heb je al gemaakt?  
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Hoek 5: Oranje of Taalhoek 
Brieven schrijven naar wie ze gemist hebben er liggen materialen zoals letterstempels, 
woordkaartjes, versiering, .. De kleuters kunnen zelf een brief schrijven voor iemand dat 
ze gemist hebben tijdens de periode dat ze thuis waren. Dit kan zowel een familielid zijn 
of een vriendje uit de klas of een sportclub…. 

Impulsen  
- Naar wie ga jij je brief sturen?  
- Welke letter zoek je?  
- Wat wil je graag vertellen met je brief?  
- Wat een mooie kaart X!  

 
+ vaste hoeken zoals autohoek, bouwhoek, rekenhoek en computerhoek blijven hetzelfde 
zo is er nog wat structuur en herkenning in de klas.  
 

KA: corona shake uitvinden (zie lesvoorbereiding p15)  
 
Middag 

 
Hoekenspel  
 
BA: bordspel wiskunde 

 
Hoek 1: gele of blije hoek 
Hier kunnen de kleuters zich uitleven. Knutselen, tekenen, verven, .. 
ZA: coronatekening maken, wat vond ik leuk aan de periode dat ik thuis zat? Wat was niet 
leuk aan deze periode? Later bespreken we a.d.h.v. de tekeningen in de kring wat de 
kleuters als leuk ervaren hebben en als minder leuk. 

Impulsen:  
- Waarom vond je dat fijn?  
- Wat heb je getekend  
- Wie vond dit nog fijn/niet fijn  
- Wat heb je dat goed getekend X! 

 
Hoek 2: de groene of rustige hoek 
Deze hoek is de boekenhoek waar knuffels, kussentjes, lichtjes en een rustig muziekje op 
de achtergrond afspeelt. De kleuters kunnen zich hier rustig bezighouden en zich even 
terugtrekken als het wat te druk wordt in de klas. Het verhaal van “de corona’s van 
gezinsvakantie” kunnen de kleuters rustig bekijken.  

Impulsen:  
- Wat zie je op de deze prent?  
- Moet je even rustig worden? Of is het te druk voor jou?  
- Wat is de zachtste knuffel?  
- Luister maar is goed naar het rustige muziekje 
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Hoek 3: de blauwe of verzorgingshoek 
De huiskamer is omgebouwd naar een ruimte om mensen te verzorgen, er liggen 
verschillende materialen die we nodig hebben om elkaar te helpen zoals windels, 
plakkers, … in de huiskamer liggen verschillende knuffels die verzorging nodig hebben. 

Impulsen  
- Waarom voelt beer zich niet zo goed?  
- Heb jij dat ook al eens voorgehad?  
- Voelt hij zich al beter?  
- Want kan jij goed verzorgen X! 
 

Hoek 4: de regenbooghoek of waterbak (buiten) 
Deze hoek is een water- experimenteerbak met buisjes, potjes, pipetjes, spuitjes, zeep,.. 
(Soort laboratorium) De kleuters kunnen een middeltje uitvinden om de corona’s weer bij 
elkaar te brengen. 

Impulsen  
- Welk middeltje heb jij uitgevonden?  
- Wat doet jouw middeltje?  
- Hoeveel druppeltjes moeten erin?  
- Hoeveel potjes heb je al gemaakt?  
 

Hoek 5: Oranje of Taalhoek 
Brieven schrijven naar wie ze gemist hebben er liggen materialen zoals letterstempels, 
woordkaartjes, versiering, .. De kleuters kunnen zelf een brief schrijven voor iemand dat 
ze gemist hebben tijdens de periode dat ze thuis waren. Dit kan zowel een familielid zijn 
of een vriendje uit de klas of een sportclub…. 

Impulsen  
- Naar wie ga jij je brief sturen?  
- Welke letter zoek je?  
- Wat wil je graag vertellen met je brief?  
- Wat een mooie kaart X!  

 
+ vaste hoeken zoals autohoek, bouwhoek, rekenhoek en computerhoek blijven hetzelfde 
zo is er nog wat structuur en herkenning in de klas.  
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Pauze  
 
We sluiten de dag samen af in de kring.  
De kleuters krijgen de kans om hun tekening te tonen die ze doorheen de dag hebben 
gemaakt. Door de tekeningen te bespreken gaan we na wat de kleuter zo leuk vonden aan die 
tijd thuis maar ook wat ze minder leuk vonden.  
We vertellen aan elkaar met welke materialen we thuis hebben gespeeld, wat je thuis deed 
dat op school niet kan of wat je thuis hebt gedaan dat we hier op school wel zouden kunnen 
doen, welke materialen heb je gemist van onze klas, …  
We maken hier een kleine brainstorm van op een groot wit blad die we later kunnen 
ophangen in onze klas. 

 
KA: terugblik aan de hand van tekening + brainstorm  
 
We oefenen onze corona-shake nog een keer zodat we morgen hiermee de dag kunnen 
starten.  
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Dag planning: Thema ‘De corona’s op gezinsvakantie’ 
 

 
 

 

8u30 – 9u00 Onthaal  

9u00- 9u25 KI: verhaal  

9u25-9u40 KA: kringspel beweging/ socio-emotioneel 

9u40- 10u00 Taken verdelen en brainstormen 

10u00-10u15 Fruitmoment 

10u15-10u30 Pauze 

10u30-10u40 KA: ‘hoe is de speeltijd verlopen?’ 

10u40- 11u10 Hoekenspel 
BA: bordspel wiskunde 
ZA’s:  

- Gele/blije hoek: Tekenen wat vond je leuk/niet leuk 
- Groene/rustige hoek: Even rustig worden in de boekenhoek  
- Blauwe/verzorg hoek Knuffels of vriendjes verzorgen  
- Regenboog/experimenteer hoek: Experimenteren met de 

waterbak  
- Oranje/ taalhoek: Een brief schrijven  

 
De andere hoeken in de klas zoals: bouwhoek, autohoek, 
zandbak… zijn nog steeds open voor structuur en veiligheid te 
bieden. 

11u10-11u20 Opruimmoment 

11u20 – 11u45 KA: Coronashake/beweging 

11u45-12u00 Klaar maken voor middag 

12u00-13u00 Middag 

13u00-13u35 Hoekenspel 
BA: bordspel wiskunde 
ZA’s:  

- Gele/blije hoek: Tekenen wat vond je leuk/niet leuk 
- Groene/rustige hoek: Even rustig worden in de boekenhoek  
- Blauwe/verzorg hoek Knuffels of vriendjes verzorgen  
- Regenboog/experimenteer hoek: Experimenteren met de 

waterbak  
- Oranje/ taalhoek: Een brief schrijven  

 
De andere hoeken in de klas zoals: bouwhoek, autohoek, zandbak… 
zijn nog steeds open voor structuur en veiligheid te bieden. 

13u35-13u45 Opruimmoment 

13u45-14u00 Koekmoment 

14u00- 14u15 Pauze 

14u15- 15u00 KA: terugblik aan de hand van tekening + brainstorm 

15u00-15u15 Jas + boekentas nemen 

15u20 Einde school 
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VOORBEREIDING ACTIVITEIT  
bachelor kleuteronderwijs 2019-2020 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

datum:  stageschool:  

naam student:  
naam kleuter-
onderwijzer: 

 

OF: □ OF1    □ OF2      □ OF3 
Aantal + leeftijd 
kleuters: 

Oudste kleuters 

Onderwijsnet: □ Gesubsidieerd vrij onderwijs           □  OVSG                 □  GO! 

THEMA 

□ thema vanuit  KO: Corona 

□ vanuit kls:  

□ zonder thema:  

ACTIVITEIT 

□ Klassikale activiteit: verhaal  

 

□  Begeleide activiteit:  

 

DOELSTELLINGEN          Nr 
Een mondelinge boodschap verwerken 
Verwerken van informatie uit eenvoudige verhalen met (audio)visuele ondersteuning door 
het hoofdpersonage en zijn handelingen te ontdekken 
de hoofdgedachte te ontdekken 

TOmn1 
 

Een mondelinge boodschap verwerken 
Informatie herkennen en selecteren (in mededelingen, vragen, instructies en uiteenzettingen uit 
verschillende media) 

TOmn1 
 

Een mondelinge boodschap overbrengen 
Zich vlot en verstaanbaar uitdrukken - praten in volzinnen - ervaren dat mimiek, lichaamstaal en intonatie 
een rol spelen bij het overbrengen van een boodschap 

TOmn2 
 

  

GERAADPLEEGDE BRONNEN 

https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e6

dQvsa2kyYY-Dvw_TwLVmrOx8IF3hGVeJJcJfDKjMrp1ioSXzvjVgDY 

https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e6dQvsa2kyYY-Dvw_TwLVmrOx8IF3hGVeJJcJfDKjMrp1ioSXzvjVgDY
https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e6dQvsa2kyYY-Dvw_TwLVmrOx8IF3hGVeJJcJfDKjMrp1ioSXzvjVgDY
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VERLOOP 

AANBOD EN DIDACTISCHE AANPAK 
MONDELINGE TAALVAARDIGHEIDSKANSEN1 

KLASMANAGEMENT 

ORIËNTERING 
Na het onthaal volgt de impressie. De kleuters zitten in de kring en plaatsen zich goed 
zodat iedereen de prenten kan zien. 
 
KO heeft de verschillende prenten afgedrukt en leest het verhaal voor met een 
kamishibai. 
 
Vragen die je voor het verhaal kan stellen:  
 
- Wie heeft er deze periode thuis doorgebracht?  
 - Wie van jullie is op school geweest voor opvang? 
- Wie weet waarom wij zo lang thuis waren?  
- Wat is corona?  
- Waarom mochten we niet naar buiten?  
 

“Ik ga jullie wat meer vertellen over corona, na het verhaal zullen jullie allemaal goed 
weten wie corona is en wat ze hebben gedaan.” 

-Tijd +/-  5min 
 
-Materiaal  
Prenten van het verhaal  

Kern 
 
KO schuift de prenten in de kamishibai en vertelt het verhaal met veel intonatie en 
expressie.  
 
Mogelijke vragen die je kan stellen tijdens of na het verhaal: 
 
- Wie had al over corona gehoord?  
- Hoe komt dat hij zo beroemd is geworden? Corona 
- Met hoeveel wonen ze thuis?  
- Waar woonden corona eerst?  
- Maar toen pakte ze hun koffer en gingen ze op vakantie… waar gingen ze overal 
naartoe?  
- Wat was het allerleukste plekje waar ze naartoe gingen? Want daar was het lekker 
zacht en warm  

-“o”o”ow” maar wat gebeurden er toen, als de mensen een handje gingen geven…? 
- Waar moesten ze van mama en papa verzamelen als ze elkaar kwijt waren? 
- Wat konden we allemaal doen om te helpen, zodat ze elkaar weer gaan terugvinden?  
- Waarom geven we best geen handjes meer?  
- Wat moet je doen als je moet niezen of hoesten?  
- Hoe kunnen we elkaar toch dag zeggen, zonder elkaar aan te raken?  
- Waarom moeten we extra goed onze handen wassen?  
 
 

-Tijd +/- 15min 
 
-Materiaal  
Prenten van het verhaal 

Afronding 
 
Na het verhaal kan je een corona-shake uitvinden samen met de kleuters. Elkaar 
begroeten zonder elkaar aan te raken. Deze corona-shake kan gebruikt worden tijdens 
het onthaal om elkaar op een originele manier te groeten.  
 
Je kan verschillende prenten na het verhaal omhoog hangen in de klas. Vooral die nieuwe 
‘regels’ zodat kinderen er aan herinnerd kunnen worden doorheen de dag.  

-Tijd +/- 10min 
 

                                                 
1 Welke begrippen komen aan bod? | Hoe ondersteun je wat je zegt? |  

  (indien van toepassing) Hoe ondersteun je de taalproductie van de kleuters? 
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VOORBEREIDING ACTIVITEIT  
bachelor kleuteronderwijs 2019-2020 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

datum:  stageschool:  

naam student:  
naam kleuter-
onderwijzer: 

 

OF: □ OF1    □ OF2      □ OF3 
Aantal + leeftijd 
kleuters: 

 Oudste kleuters 

Onderwijsnet: □ Gesubsidieerd vrij onderwijs           □  OVSG                 □  GO! 

THEMA 

□ thema vanuit  KO: Corona 

□ vanuit kls:  

□ zonder thema:  

ACTIVITEIT 

□ Klassikale activiteit: socio-emotioneel+ beweging 

 

□  Begeleide activiteit:  

DOELSTELLINGEN          Nr 

Gevoelens en behoeften bij zichzelf en anderen beleven, aanvaarden, herkennen en in taal 
uitdrukken 
 

SEgb1 
 

Voldoende basisvaardigheden beheersen om een bewegingsspel te spelen 
 

MZgm9 
 

  

  

GERAADPLEEGDE BRONNEN 
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VERLOOP 

AANBOD EN DIDACTISCHE AANPAK 
MONDELINGE TAALVAARDIGHEIDSKANSEN2 

KLASMANAGEMENT 

ORIËNTERING 

 
Om het onthaal even te doorbreken en wat te bewegen gaan we een kringspel doen.  
De juf heeft in het midden een groot wit papieren hart liggen en de kleuters krijgen elks 
een aantal gekleurde hartjes.  
 
We bespreken hoe we ons hebben gevoeld en wat er allemaal is gebeurd deze periode.  
 

Tijd +/-  5min 
 
Materiaal: 

- Groot wit hart  
- Gekleurde kleine 

hartjes  
 

Kern 
De juf gaat vragen stellen zoals:  

- Ben je ziek geweest?  
- Heb je familie of vrienden moeten missen?  
- Heb je veel buiten gespeeld?  
- Heeft er iemand in het ziekenhuis gelegen?  

- Heb je een kaartje gestuurd?  
- Heb je spelletjes gespeeld? 
- Heb je veel gewandeld?  
- … 

Telkens als het antwoord ja is mogen de kleuters een gekleurd hartje in het wit groot 
hart in het midden van de klas komen leggen. 
Variatie:  

- Springend  

- Draaiend 

- Kruipend 

- Trippelen als een muisje 

- Op hoge tenen  

 
Zo wordt achteraf duidelijk dat alle kleuters gemeenschappelijke dingen hebben 
meegemaakt en dat we er nooit alleen voor staan. Het witte hartje wordt helemaal 
gevuld met gekleurde hartjes van de kleuters. 
 

Tijd +/-  15min 
 
Materiaal: 

- Groot wit hart  
- Gekleurde kleine 

hartjes  
 

Afronding 
 
De hartjes worden opgeplakt op het witte blad en we hangen ons hartje in de klas als 
herinnering dat we dit samen doen. 

Tijd +/-  3min 
Materiaal: 

- Groot wit hart  
- Gekleurde kleine 

hartjes  
- Lijm  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Welke begrippen komen aan bod? | Hoe ondersteun je wat je zegt? |  

  (indien van toepassing) Hoe ondersteun je de taalproductie van de kleuters? 
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VOORBEREIDING ACTIVITEIT  
bachelor kleuteronderwijs 2019-2020 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

datum:  stageschool:  

naam student:  
naam kleuter-
onderwijzer: 

 

OF: □ OF1    □ OF2      □ OF3 
Aantal + leeftijd 
kleuters: 

 Oudste kleuters 

Onderwijsnet: □ Gesubsidieerd vrij onderwijs           □  OVSG                 □  GO! 

THEMA 

□ thema vanuit  KO: Corona 

□ vanuit kls:  

□ zonder thema:  

ACTIVITEIT 

□ Klassikale activiteit:  

 

□  Begeleide activiteit: afstand houden! Wiskunde 

spel   
 

DOELSTELLINGEN          Nr 
Inzicht verwerven in tellen 
Synchroon en resultatief tellen en terugtellen binnen het bereik tot 10 

WDgk2 

Inzicht verwerven in hoeveelheden 
Onderzoeken van de begrippen 'naast', 'voor', 'na', 'tussen', 'eerste', 'middelste', 'laatste', 'vorige', 
'volgende', 'voorlaatste', 'juist voor', 'juist na' door actief ervaringen op te doen en daarbij deze woorden 
gebruiken 

WDgk1 
 

Gezonde en veilige levensstijl 
Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen en 
daarbij aandacht hebben voor: Veiligheid en eerste hulp 

IVgv1 
 

  

GERAADPLEEGDE BRONNEN 
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VERLOOP 

AANBOD EN DIDACTISCHE AANPAK 
MONDELINGE TAALVAARDIGHEIDSKANSEN3 

KLASMANAGEMENT 

ORIËNTERING 
 
We gaan ervoor zorgen dat corona al zijn broertjes en zusjes terug kan vinden. Waar 
moeten we weer erg op letten? Even terugblikken op het verhaal.  
- Goed de handen wassen  
- Geen handjes meer geven of te dicht komen  
- De corona-shake doen  
- Hoesten en niezen in een doekje of je ellenboog  
 
We mogen ook niet meer te dicht bij elkaar komen want dan lopen de broertjes en zusjes 
weer weg via andere mensen, verder en verder weg. 
 
We kunnen samen met de juf een leuk spelletje spelen, we moeten goed tellen zodat we 
niet te dicht in elkaars buurt komen.  
Er kunnen 4 kindjes deelnemen aan deze activiteit.  

 

-Tijd +/- 5min 
 
-Materiaal  
Eventueel prenten uit het 
verhaal er teug bij halen  

Kern 
 
Wat heb je nodig?  
- Spelbord  
- Dobbelsteen  
- 4 pionnen en bij elke pion horen 4 bloemetjes in dezelfde kleur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Speluitleg:  
Iedere deelnemer begint bij een grasveldje aan de zijkant van het spelbord. 
Iedere deelnemer beschikt over 4 bloemetjes en 1 pion, elk grasveldje moet wat 
opgefleurd worden. De deelnemers moeten bij elk grasveldje een bloemetje planten in 
dezelfde kleur als hun pion. Op het grasveldje waar ze beginnen mogen ze elk al een 
eigen bloemetje planten. 
De oudste deelnemer mag beginnen en gooit met de dobbelsteen, hij mag evenveel 
stapjes zetten als dat er ogen gegooid worden. 
Hij mag zelf kiezen welke weg hij neemt en naar welk grasveld hij wil gaan. Hij mag 
enkel verticaal en horizontaal stapjes zetten.  
MAAR hij moet altijd 1 vakje afstand houden van alle andere pionnen. 
Wanneer het niet mogelijk is om 1 vakje afstand te houden, moet hij ofwel een omweg 

maken ofwel blijven staan en wachten.  
De bedoeling is om zo snel mogelijk op elk grasveldje een bloementje te planten, en 
rekening te houden met de juiste afstand. 
 
Differentiëren  
Je kan het moeilijk/makkelijk maken door:  
- Raster te vergoten of verkleinen  

     

     

     

     

     

-Tijd +/-  
15min 
 
-Materiaal  
-Spelbord 
-Dobbelsteen  
-4pionene en 16 
bloemetjes in dezelfde 
kleuren als de pionnen  
 

                                                 
3 Welke begrippen komen aan bod? | Hoe ondersteun je wat je zegt? |  

  (indien van toepassing) Hoe ondersteun je de taalproductie van de kleuters? 
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- Afstand die gehouden moet worden vergroten  
- Grasveldjes wegnemen of toevoegen 
 
Mogelijke vragen tijdens het spel   
- Waarom is het belangrijk dat we afstand houden?  
- Hoeveel bloemetjes heb je nog?  
- Naar hoeveel grasveldjes moeten jullie nog gaan?  
- Naar welke grasveldjes moeten jullie nog gaan?  
- Hoeveel stapjes mag je zetten?  
- Hoeveel vakjes afstand moet je houden?  
- Welke kant ga je op?  
- Wat is de koste weg?  
- Goed gedaan X! 
 

Afronding 
 
Applaus voor jezelf! Heel goed gedaan iedereen! 
We ruimen samen het spel terug op. 

-Tijd +/- 5min 
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VOORBEREIDING ACTIVITEIT  
bachelor kleuteronderwijs 2019-2020 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

datum:  stageschool:  

naam student:  
naam kleuter-
onderwijzer: 

 

OF: □ OF1    □ OF2      □ OF3 
Aantal + leeftijd 
kleuters: 

5jaar  

Onderwijsnet: □ Gesubsidieerd vrij onderwijs           □  OVSG                 □  GO! 

THEMA 

□ thema vanuit  KO: Corona 

□ vanuit kls:  

□ zonder thema:  

ACTIVITEIT 

□ Klassikale activiteit:  

 

□  Begeleide activiteit:  

 

DOELSTELLINGEN          Nr 
Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze 
onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties 
Het werkgeheugen en het geheugen ontwikkelen en inzetten bij het leren - relevante informatie 
memoriseren 

IVzv2 
 

Het eigen lichaam aanvoelen en rekening houden met zijn lichaamsgrenzen en -verhoudingen 
Een beeld opbouwen van het eigen lichaam, van de onderlinge verhouding van de lichaamsdelen en de 
reikmogelijkheden ervan 

MZlb1 
 

  

  

GERAADPLEEGDE BRONNEN 
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VERLOOP 

AANBOD EN DIDACTISCHE AANPAK 
MONDELINGE TAALVAARDIGHEIDSKANSEN4 

KLASMANAGEMENT 

ORIËNTERING 
 
De kleuters hebben het verhaal “de corona’s op gezinsvakantie” te horen gekregen. Er 
waren een aantal nieuwe ‘regels’ waar we rekening mee moesten houden.  
 
We herhalen deze nog eens samen met de kleuters.  
 
-we geven geen handjes meer  
-als je moet niezen of hoesten doe je dat ik je ellenboog of in een doekje 
-extra goed onze handen wassen  
-als je toch iemand dag wil zeggen kan je de corona-shake doen  
 
En dat gaan wij nu ook doen, we gaan een corona-shake uitvinden. Een gekke manier 
om dag te zeggen tegen al onze vriendjes zonder de we ze een handje geven of 
aanraken. 

-Tijd +/-  5min 
 
-Materiaal  
 

Kern 
 
“Wat was de corona-shake is het verhaal”? Met je ene voet tegen de andere zijn voet 
Tikken.  
De kleuters gaan per 2 staan en proberen deze groet eens na te doen.  
 
Maar er zijn nog veel meer begroetingen die je kan doen van op een afstand. KO heeft 6 
verschillende afbeeldingen van bewegingen bij. KO overloopt deze samen met de 
kleuters. Ze laat de afbeelding zien aan de kleuters en doen hem samen na.  
 
6 afbeeldingen:  
-schudden met de billen  
-zwaaien met de handen  
-schudden met de voeten  
-kusjes gooien  
-rondje draaien  
-glimlachen en knipoog geven  

 
KO steekt de verschillende afbeeldingen in een dobbelsteen. De dobbelsteen wordt in de 
kring door gegeven. KO bepaald wanneer de dobbelsteen stopt bij een kleuter. Deze 
kleuter mag met de dobbelsteen gooien, de afbeelding die boven op komt te liggen doet 
de kleuter na. Daarna herhalen alle kleuters deze beweging.  
Zo gaat het verder en geven we de dobbelsteen weer door. 
Wanneer de kleuters nu de beweging weer na doen moeten ze de eerste bewegingen 
eerst helemaal herhalen in juiste volgorde dan de nieuwe beweging achteraan 
toevoegen.  
Zo krijgen ze een hele lange corona-shake. Hoelang zouden we het kunnen maken???  
 
Tip: KO kan als geheugensteuntje de afbeeldingen in de juiste volgorde ophangen. KO 
moet dan wel de verschillende afbeeldingen meerde keren voorzien  
 
KO vraagt achteraf of de kleuters ook nog leuke ideetjes hebben van bewegingen die ze 
kunnen doen om elkaar te groeten. De kleuters mogen dit in de kring voordoen de 
andere kindjes herhalen hun beweging.  

 
Nu gaan we na al deze leuke begroetingen de leukste er uit halen en zelf een corona-
shake uitvinden. Als we samen in de kring zitten tijdens het onthaal of tijdens het afsluit 
moment kunnen we elkaar dag zeggen met onze mega leuke shake.  
Kleuters en KO bespreken samen welke bewegingen ze het aller leukste vonden.  
Ze zetten de verschillende bewegingen achter elkaar. 
En nu een keertje oefenen.   

-Tijd +/- 15min 
 
-Materiaal  
Afbeeldingen bewegingen  
Dobbelsteen met vakjes  

                                                 
4 Welke begrippen komen aan bod? | Hoe ondersteun je wat je zegt? |  

  (indien van toepassing) Hoe ondersteun je de taalproductie van de kleuters? 
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Afronding 
Tijdens de dag afronding kunnen we de corona-shake nog eens oefenen. Eens kijken wie 
hem nog kent. 

-Tijd +/- 5min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


