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BUITENSPEL 
Spel Rekendoelen Taaldoelen 

Hut bouwen tijdens buitenspel R:meetkunde; Oriënteren en 
lokaliseren 
Ruimtelijk inzicht 

-tijdens rollenspel taaldoelen 
woordenschat en gesprekken 

Met krijt lichaamsomtrekken 
maken 

R:Meten> lengte en 
oppervlakte 
Door omtrekken van lichaam 
en inkleuren ervaren van 
begrippen 
Redeneren over eenvoudige 
meetsituaties 

 

Schaduwtikkertjes R>meetkunde> 
Opereren met vormen en 
figuren 
Redeneren over schaduw 

 

EEN PASSEND AANBOD TIJDENS BUITENSPEL 
Leren spelen:  Maak tijd om het buitenspelmateriaal samen met kinderen te ontdekken en laat zien  
                       hoe je ermee kunt spelen. 
                       Ondersteun kinderen bij het maken van een keuze tijdens buitenspel (eventueel met  
                       picto), maak afspraken over alleen spelen, samen spelen, oplossen van problemen. 
                       Geef kinderen vertrouwen door ze langzaam los te laten. 
                       Ondersteun kinderen bij het samenspel. Hoe kun je vragen of je mee mag spelen?  
                       Wat vind jij leuk om te spelen? 
                       Teken een hinkelpad en speel samen met kinderen het spel. 
 
Spel verrijken: Zorg voor afwisseling materialen die aansluiten bij spelbehoeften, observeer bepaal  
                        of er spullen weg kunnen of juist toegevoegd moeten worden om het spel te  
                        verrijken. 
                        Teken een route, zebrapad, rotonde plattegrond, (stal voor de dieren) op het  
                        speelplein en geef zo structuur of nieuwe impulsen aan het fantasiespel. 
                        Neem meetinstrumenten mee naar buiten en onderzoek samen de afmeting van de  
                        speelplaats en/of speeltoestellen. 
                        Daag kinderen uit te redeneren over natuurkundige situaties die zich buiten  
                        voordoen en/of laat ze onderzoek doen. Kunnen we de regen meten, kun je met  
                        zon/schaduw meten? 
                       Gebruik de telrij en terugtellen bij verstop en tikspelletjes. 
 
Rijke basis:     Zorg voor gevarieerd materiaal en variatie aan spelervaringen: 
                       Bewegingsspel: hardloopparcours, klimrek, duikelrek, schommel, hinkelen 
                       Spel met natuur: Zandbak, water, moestuin, zakjes in de wind, boomstammetjes  
                       Rijdend materiaal: fietsen, karren, stoelen 
                       Balspellen: voetbal, kleine ballen, knikkers 
                       Constructief spel: bouwen en sjouwen met lappen, wasknijpers, banden, blokken… 
                       Regelspel: XL-spelletjes buiten met rekenervaringen (drie op ee rij, domino) 
                       Fantasiespel: paardentuigjes, krijt, verkleedkleren, verkeershesjes, stoplichten 
                       Voeg echte bakstenen toe aan de zandbak, zorg voor een buitenkeuken met echte  
                       pannen, pollepel etc. voor het maken van soep en andere buitengerechten. 
                       Gebruik gekleurd krijt om buiten te schrijven en te tekenen. 
                       Neem cijfers en/of letters mee naar buiten en speel er spelletjes mee 
                       Maak sporen op het plein van voetafdrukken of met water/ 
                       Laat kinderen met bezems blad opvegen of een doolhof maken in het blad. 
                       OBSERVEER: Hoe spelen de kinderen, waarmee, met wie?               

 


