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BOUWHOEK  
Spel Rekendoelen Taaldoelen 

Hut boeken met doek en 
kubusblokken 

R:meten> lengte 
Hoe kunnen we de hut bouwen 
zodat het doek er als dak op 
past? 
Hoe hoog moeten de palen 
worden? 
Hoe groot moet de afstand van 
de palen zijn? 

 

Knikkerspel 
Samenwerkend een constructie 
en spelregels bedenken 

R: getalbegrip.  
Omgaan met hoeveelheden 
Puntentelling 

T; mondelinge taalvaardigheid> 
initiatief nemen en rekening 
houden met elkaar 
T: Vloeiend en verstaanbaar 
vertellen 

Werken met Knex op de 
bouwmat 

R: meetkunde> construeren 
Verbindingen maken 
Materiaal combineren 
Tellen en overzien van 
hoeveelheden 

Samenwerken 

Dinopark bouwen met dino’s en 
blokken (in een grote doos) 

R> meetkunde > construeren 
R> meten> lengte 
R> getalbegrip> schatten van 
hoeveelheden 

Overleggen 
Benoemen wat je aan het 
bouwen bent, stappenplan 
maken en uitvoeren 

Boomstam in de bouwhoek; 
maak er een boomhut van  

R>meetkunde>construeren 
R>meten> lengte en 
oppervlakte 

T>mondelinge taalvaardigheid 
Overleggen en samenwerken 

Auto’s laten bouwen van lego 
en met Kapla een weg erbij 
laten maken 

R>meetkunde>construeren 
R  >meetkunde>oriënteren en 
lokaliseren 
R>meten> lengte 

 

Knikkerbaan 
Van manipulerend spel naar 
constructief spel 

R> meetkunde. construeren T>rekenbegrippen 
Groot-klein, Dik-dun 
Hoog-laag, Snel-langzaam 

 
EEN PASSEND AANBOD IN DE BOUWHOEK 
 
Leren spelen:  Structureer en zorg voor niet te veel materiaal, werk met bouwplattegronden  
                        Neem tijd om het spel van kinderen te observeren. Hoe en wat speelt dit kind? 
                        Bouw zelf met het kind mee en/of laat een maatje talig ondersteunen door   
                        Handelingen te benoemen en vragen te stellen.       
                        Speel aan de zijlijn mee en imiteer de leerling. Voeg nieuwe handelingen,  
                        technieken toe aan het bouwwerk dat u maakt. Hoe reageert de leerling?            
                        Ondersteun het nabouwen met een stappenplan en of foto’s van de tussenstappen. 
 
Spel verrijken  Stimuleer fantasiespel door met wereldspelmateriaal te laten spelen in en om het  
                        gebouwde werk. 
                        Stimuleer kinderen meetkundige begrippen toe te passen tijdens het bouwen (op,  
                        onder, naast, etc) 
                        Laat kinderen verschillende bouwmaterialen combineren. Het bouwwerk versieren  
                        met gekleurde steentjes, knopen etc. 
                        Geef een uitdagend opdracht: Bouw een bouwwerk met meerder verdiepingen en  
                        een schoorsteen. 
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                      Zorg voor aantrekkelijk materialen voor meisjes zodat ook zij uitgedaagd worden in  
                      de bouwhoek te spelen. 
                      Ondersteun kinderen bij het maken van een bouwplan. Stel wat als…. Vragen. 
                      Geef de kinderen een specifieke opdrachten waarmee ze nieuwe ontdekkingen     
                      kunnen doen. 
                      Laat een tweeling-bouwwerk maken. De een doet voor. De ander bouwt na 
 
Rijke basis:    Zorg voor gevarieerde bouwmaterialen die overzichtelijk zijn opgeborgen. 
                      Plak foto’s met inhoud van materiaal op de dozen of planken. 
                      Denk aan: 
                      Grote en kleine bouwblokken 
                      Constructiemateriaal 
                      Lego / Duplo 
                      Bakjes met wereldspelmateriaal: boerdijdieren, wilde dieren, personen, circus etc 
                      Bakjes met natuurlijke materialen: steentjes, schelpen, takjes etc. 
                      Bouwplanken, bouwmatjes, lapjes stof, plastic etc. 
                      Rekenroutine Foto Fien: Map met Bouwvoorbeelden van eigen bouwwerken en eigen  
                      Bouwwerken en bouwverbanden. 
                      Voeg verkleedkleren en/of meetinstrumenten toe die ondersteunend werken om de  
                      bouwopdracht uit te kunnen voeren. 
                      Laat bouwvoorbeelden zien op het digibord. Maak foto’s van bouwopdrachten en  
                      bewaar die in portfolio van het kind. 
                      Laat vooraf of na afloop een bouwtekening maken. 
  

 

 

Bekijk op Youtube ervaringen van Niké Kieboom met Foto Fien in de bouwhoek: 

https://youtu.be/p7bjdq0CLX 

https://youtu.be/p7bjdq0CLX

