
Opbrengsten uitwisseling JRK-netwerk nov. 2016 LEER-RIJK-SPELEN  
 

1 

 

HUISHOEK 
Spel Rekendoelen Taaldoelen 

Opa en oma Hoek  T: mondelinge taalvaardigheid 
-woordenschat 
-gesprekjes tijdens samenspel 

Poppenhoek R: meetkunde 
Oriënteren en lokaliseren 

T: mondelinge taalvaardigheid 
Overleggen, samenspelen, 
probleem oplossen 

Naspelen echte wereld 
Zorg voor herkenbaar materiaal 
uit de thuissituatie van kinderen 

  

 
EEN PASSEND AANBOD IN DE HUISHOEK 
 
Leren spelen:  Ga uit van de belevingswereld van het kind en geef het kind ruimte om met het  
                        spelmateriaal te experimenteren en manipuleren. 
                        Meespelen dor de leerkracht of een maatje, eventueel met rollenkaartjes (foto’s) 
                       Samen kijken naar het spel van een ander, terugkijken eigen spel op film 
                       Taal: benoemen, verwoorden, imitatie 
                        Structureer en zorg voor niet te veel materiaal 
                        Speel een situatie uit een boek na. (eventueel voorspelen in de kring) 
                        Neem tijd om het spel van kinderen te observeren. Wat speelt dit kind? 
 
Spel verrijken: Zorg voor afwisseling in betekenisvolle materialen die aansluiten bij spelbehoeften 
                        Verrijk het spel door letterlijk iets mee te brengen (eten, kleding) als je mee komt  
                        spelen. 
                        Stel open en activerende vragen, geef niet teveel spelimpulsen laat kinderen zelf  
                        spelverloop bepalen. 
                        Gebruik woordkaarten in de hoek om het spel te ondersteunen 
                        Maak samen met de kinderen een speelplan: wat kun je hier spelen? 
                        Ondersteun de rollen door te werken met rolpicto-kaartjes 
                        Zorg voor een juiste mix van kinderen, koppel kinderen aan elkaar als maatje 
                        Introduceer de hoek in een kleine groep 
 
Rijke basis:     Zorg voor levensecht materiaal en betrek kinderen bij de inrichting van de hoek, laat  
                        materiaal van thuis meenemen. 
                        Zorg voor materiaal dat voor jongens en/of  meisjes interessant is  
                        Voeg een portemonnee met geld, boodschappentas, telefoon, laptop, kalender,  
                        notitieblok om betekenisvolle reken en schrijf activiteiten. 
                        Zorg voor (on)voldoende materialen om de tafel te dekken, is er genoeg voor  
                        iedereen? (betekenisvolle rekenkundige probleemstelling) 
                        Zorg voor kleding die aansluit bij de seizoenen 
                        Maak gebruik van het dagritme zodat kinderen een speelplan kunnen maken van 
                        opstaan tot slapen, 
                        Maak een foto van de opgeruimde hoek die kinderen steun kan bieden bij opruimen 
 

 


