
Tips om samen te werken aan structuur 

 

▪ Denk samen na over jullie dagindeling: wat staat er vandaag op het programma en 

wanneer?  

▪ Wat willen jullie samen doen en wat alleen? 

▪ Pas indien mogelijk de dagindeling van de school toe en plan de dag in 7 blokken: 

voormiddag deel 1, voormiddag pauze, voormiddag deel 2, middag, namiddag deel 1, 

namiddag pauze, namiddag deel 2. Plan activiteiten zoals eten, spelen, taakjes maken, 

speeltijd, schermtijd, (voor)lezen,… in. 

▪ Probeer elke dag (ongeveer) dezelfde structuur aan te houden. Zo weet je kind wat er 

verwacht wordt en kan het beter wennen aan de nieuwe situatie thuis. 

▪ Kan je zelf je werk in blokken indelen? Stem dan jouw werktijd en de taakjes van je kind 

op elkaar af. Pauzeren kan samen, opnieuw aan de slag gaan ook. 

▪ Tijd is niet tastbaar en moeilijk voor kleuters. Op school gebruiken ze een kalender met 

de dagen van de week. Laat de kleuter een weekkalender maken die je samen kunt 

bespreken (welke dag is het, de hoeveelste dag is het, verwijzen naar 

gisteren/morgen/eergisteren/overmorgen, welke maand is het?, …) 

o Structuurkaarten online te downloaden: https://cdn.klasse.be/wp/wp-

content/uploads/2020/03/Structuurkaarten_Corona.pdf 

o Kathleen amant biedt ook leuke structuurkaarten, tips, kleurplaten,… gratis 

aan: https://www.amant.be/gratisdownloads. 

 

Enkele activiteiten 

❖ die toewerken naar Pasen. 

 

▪ Spelen, spelen en nog eens spelen!  

- Bouw met lego, knexx, noppers, blokken, strijkparels, duplo, … eventueel aan de 

hand van bouwplannen/stappenplannen, patronen volgen. Bouw een brug, bos, 

dierentuin, raket, piramide, vulkaan,… 

- Bouw eens een hut, iglo of fort in de woonkamer of tuin 

- Gezelschapsspelen (beurtrol, spelregels, motoriek, tactiek, tellen,…) 

- Puzzelen 

- ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…’ (kleur + vorm) 

- Memoriespel (geheugen). Start met een kleiner aantal kaartjes en bouw nadien op. 

Laat het begrip dezelfde/hetzelfde aan bod komen, wie heeft er gewonnen? Laat je 

kleuter ook de kaartjes tellen. 

 

❖ Maak je eigen prentpuzzel: zoek een praatplaat (Google: Jules zoekt paaseitjes,…) 

en print deze 2x af (hoe jonger het kind, hoe minder details). 1 prent laat je heel en de 

andere prent knip je in stukjes. Deze stukjes laat je je kleuter op de grote prent 

zoeken en erop leggen. Differentiatie: laat ze de puzzel maken zonder voorbeeld. 

❖ Wat is weg?: Je kiest samen met je kleuter vijf voorwerpen en bespreekt deze 

(variatie: voorwerpen met dezelfde (begin)letter). Vervolgens neem je 1 voorwerp weg 

terwijl je kleuter het niet ziet. Je vraagt wat weg is. Varieer naargelang hoeveelheid 

van voorwerpen en soortgelijke voorwerpen. 

❖ Voelspel: Neem drie voorwerpen en bespreek deze. Nadien steek je de voorwerpen 

in een zakje/tasje en mag de kleuter zonder te kijken één voorwerp zoeken in de tas. 
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Welk voorwerp heeft je kleuter vast? Kan je kleuter het zelf ontdekken door er enkel 

aan te voelen? 

 

▪ Veel voorlezen! 

- Laat je kleuter achteraf zelf het verhaal opnieuw vertellen aan jou of iemand anders 

- Verhaal naspelen (lego, poppen, geknutselde figuurtjes, …) 

- Fundels https://www.fundels.com/nl-nl/ (applicatie) 

- Luisterboeken (via het geluidshuis krijg je tot het einde van de paasvakantie 2 + 1 

gratis) 

 

▪ Bewegen!  

- Ga wandelen/joggen/steppen/fietsen/… 

- Maak binnen of in de tuin een turnparcours met obstakels en verschillende 

bewegingsmogelijkheden/uitdagingen (klimmen, springen, evenwicht, …) En dan.. 

speel ‘de vloer is lava’. 

- Tikspelen 

- Balvaardigheden (gooien, vangen, stampen) 

- Zes zalige zoektochten: ‘de jakkiedingenzoektocht’, de ‘kleuren expeditie’, … 

Uitdagende zoektochten voor kleuters. Kies er eentje uit, print het uit en ga samen op 

pad.  https://zondagbosdag.wordpress.com/2017/07/14/42-gratis-download-zes-

zalige-zoektochten/ 

- Bewegen met Biba en Loeba: https://www.ketnet.be/kijken/biba-loeba  

 

❖ Toon je kleuter de ovale/ronde vorm van een ei. Laat ze zoeken naar andere 

ovale/ronde voorwerpen in huis/in de tuin (bal, dopjes, wiel, appel, …) 

❖ Zoektocht naar paaseitjes: verstop paaseitjes (papier, plastiek, echt?) in huis of in de 

tuin. Laat je kleuter er nadien naar op zoek gaan. Je kan ze nadien sorteren per kleur 

of per versiering. Zijn ze van verschillende grootte, kan je ze sorteren van klein naar 

groot.  

❖ Laat je kleuter een groot paasei tekenen door grote cirkels op een groot papier te 

laten tekenen (ronde beweging). Daarna kan je kleuter deze ook mooi versieren 

(schrijfpatronen: horizontale-, verticale lijnen, kleine en grote rondes/stipjes, zigzag, 

golvende bewegingen,…  

❖ Eierrace: laat een (plastiek) paasei met een soeplepel opscheppen uit een kom en 

probeer het eitje naar de andere kant te brengen zonder dat het valt. 

 

▪ Dansen! 

- Want dansen is oh-zo leuk! Tsjoe tsjoe wa, minidisco, dansen met tante rita, baby 

shark, ochtendgymnastiek, vliegerlied, maya dans, huppellied, bobo doe lied, bumba 

stop dans, rups pardief pardaf,… 

 

▪ Knutselen!   

- Knippen, prikken schrijven, tekenen, schilderen, kleien, … (Pinterest biedt heel veel 

leuke inspiratie) 

- Maak een tekening voor je oma/opa, je buren en stop het samen met mama/papa in 

de brievenbus. Vergeet je naam er niet bij te schrijven!        
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- Maak een dagboek: iedere dag 1 tekening en hou dit bij als boekje om nadien met 

klasgenootjes of familie te kunnen bespreken. Wie heeft wat gedaan? 

- Tekenen: teken een monster-virus, teken je huis, teken een droom, teken je 

lievelingsdier, teken iets waar jij van houdt, teken je lievelingssnoep, teken de boot 

waarmee je de wereld wilt rondreizen, teken een landschap, maak een grappig 

zelfportret, teken je favoriete speelgoed,…  

 

❖ Laat je kleuter uit een bak met stro/watjes/wat-je-in-huis-hebt eitjes rapen met een 

knijptang of (pol)lepel, misschien ook een pincet wanneer het kleine eitjes zoals 

pompoms zijn. 

❖ Laat je kleuter oud papier (kranten, tijdschriften, reclameboekjes,…) scheuren en de 

stukjes opplakken (in tekening van een kuikentje, paasei, konijn, …).  

Scheuren aan de hand van twee vogeltjes: duim en wijsvinger op elkaar, de vogeltjes 

geven elkaar kusjes, breng bijgevolg beide handen naar elkaar. Dan scheuren door 

één ‘vogeltje’ naar voor te laten vliegen (dus niet ‘trekken’ aan het papier). 

❖ Stippen op een ei stempelen met de vinger 

❖ Bolletjes van klei rollen tussen de handpalmen, een kuikentje met klei maken,…  

 

 

▪ Schrijven! 

- Oefen de letters en cijfers door ze over te schrijven of na te trekken (meermaals over 

hetzelfde voorbeeld gaan). 

- Oefen de grote bewegingen met scheerschuim/zeep/afwasmiddel en een beetje 

water. Laat je kleuter tekenen in het scheerschuim, in de zeep, in zand, in verf, in 

zout,… 

 

▪ Online leertools! 

- Vele online leertools zijn nu gratis en voor niets: xnapda, bingel, kweetet, fundels of 

gratis oefenbundels van uitgeverij Zwijssen. 

 

▪ Samen koken/bakken/boterhammen smeren/…! 

❖ Spiegeleitje maken 

❖ Hard gekookt eitje: als je een eitje breekt, is het vloeibaar. Maar ik wil liever een 

hardgekookt eitje. Hoe krijgen we een hard eitje?  

Laat de hardgekookte eitjes door je kleuter pellen en maak samen eiersalade   

 

Zo leuk en gezellig maar ook ontzettend leerrijk. 

In een kookactiviteit zit taal, wiskunde, fijne motoriek,… Ook de zintuigen worden 

geprikkeld. Smaken ontdekken, leren gevaar inschatten, samenwerken, oefenen oog-hand 

coördinatie, inzicht krijgen in getallen/wegen/meten/… Recepten en kookboeken voor 

kinderen = stappenplan leren lezen. 

- Tijdens het wachten: afwassen, tafel dekken (hoeveel lepels hebben we nodig? 

Verdeel de koekjes over jou en je broer/zus, …). 

- Na het bakken/koken: bakwerk of bord versieren (creativiteit en fantasie). 

- Laat je kind zelf zijn boterhammen smeren. 

- Laat je kleuter een menukaart samenstellen op een blad. Houdt de menukaarten bij 

zodat de kleuter kan vertellen welk gerecht hij/zij het lekkerste vond en welke niet. 



Laat je kleuter ook zelf een menukaart opstellen met wat hij graag zou eten en maak 

dit dan samen. 

 

▪ Denken! 

- Zoek rijmwoorden en bedenk zelf gekke rijmpjes 

- Bedenk creatieve oplossingen voor een probleem: ‘wat als…?’ (de bakker dicht is en 

het brood is op…) 

- Denk na waarover je trots bent vandaag? 

- Tegenstellingen: ik ben niet klein maar ik ben… (kleuter: groot). Kort/lang, dik/dun, 

nacht/dag, smal/breed, zacht/hard, warm/koud, in/uit, recht/krom, hoog/laag, … 

- Ga op onderzoek in huis met de meetlat of lintmeter van mama of papa. Meet alles 

wat je wilt, noteer door tekeningen op een blad met het cijfer erbij te schrijven. Fouten 

zijn niet erg! 

- Vergelijk voorwerpen: wat is het grootst/kleinst? Langst/kortst? Licht/zwaar? Kan je 

iets even kort of lang maken? Hoe? 

 

❖ Telspelletje 1-1 relatie: Neem een lege eierdoos en geef je kleuter evenveel eitjes als 

er in de lege eierdoos passen. Laat je kleuter op elk plaatsje een eitje leggen. Dit kan 

gevarieerd worden met kleur (leg een geel ei in het gele vakje). Je kunt ook 

voorbeelden maken in een andere eierdoos zodat je kleuter dit na kan leggen, dus 

hetzelfde in zijn/haar eierdoos.  

 

▪ Doe klusjes samen!  

- De was sorteren (kleuren, kleren van mama/papa/je kleuter/broer/zus/…) 

- Bedden opmaken, stofzuigen, afwassen…  

 

▪ Tuinieren! 

- Plantjes verzorgen 

- Samen planten, zaaien, … (volg het zaaiproces op) 

- Ga op zoek naar kriebeldiertjes.. Vertel over het belang van natuur en biodiversiteit. 

- De boeken van klimaatjes zijn hierbij erg leuk! https://www.deklimaatjes.com/boeken/ 

- Huisdieren voederen en verzorgen 

- Onderzoeken: Vind je buiten in de tuin/bos iets dat je kan onderzoeken? Wat wil je er 

van weten? Waar komt het vandaan? Hoe groeit het? Hoeveel poten heeft het? 

Beweegt het snel of langzaam… Teken wat je ziet en wat je ontdekt hebt… 

 

▪ Apps! 

Deze websites sommen de leukste apps voor je op:  

- https://kleutersdigitaal.nl/ 

- https://meestersander.nl/ 

- Letterschool: gratis app voorbereidend schrijven 

- Youtube kids 

- MindMapKids 

- Schooltv.nl: eerder voor oudere kleuters 

- Ketnet.be/junior: spelletjes en filmpjes 

(Tip: zet internet af (/vliegmodus aan) als kinderen er op zitten. Ze vermijd je nieuwe, 

ongewilde apps. Veel gratis kleuters apps zitten ook vol reclame, zo omzeil je deze) 
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▪ 5wekentotpasen! 

Maak je lid van de facebookgroep ‘5wekentotpasen’ van Maison Slash. Slimme plannen, 

hacks, oedoedgijdatips.. Je vindt er veel tips om je kinderen bezig te houden ‘in je kot’      . 

 

▪ Vervelen! 

Kinderen leren ook door zich af en toe te vervelen, geef hen ook eens deze kans…        

 

 

 

Veel elleboogstootjes, zorg goed voor jullie zelf en elkaar,  

Annelies  


