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LEES-SCHRIJFHOEK 
Spel Rekendoelen Taaldoelen 

Het letter en cijferwinkeltje van 
opa en oma Bom 

R>getalbegrip T> Ontluikend en beginnende 
geletterdheid 
T>Taalbeschouwing 

Bibliotheekhoek 
Boeken lezen, kiezen, uitlenen 

 T>mondelinge taalvaardigheid 
T>Ontluikende en beginnende 
geletterdheid 
T>Taalbeschouwing 

Kijk / Thematafel 
Woorden van het thema liggen 
met woordkaartjes geordend 

 T> woordenschat 
T>ontluikende en beginnende 
geletterdheid 

Ik hoor… ik hoor… 
Spelletje groep 2/3 
Letter/klank centraal en een 
post-it op de voorwerpen 
plakken waar je de letter/klank 
hoort 

 T>beginnende geletterdheid 
Fonemisch bewustzijn en 
alfabetisch principe 

Gezelschapsspelletjes R> getalbegrip 
Gooien met de dobbelsteen, 
doortellen, meer-minder 

T>mondelinge taalvaardigheid 
Mening uiten en vragen stellen 

 
EEN PASSEND AANBOD IN DE LEES-SCHRIJFHOEK : 
 
 
Leren spelen:  Taal: blijf veel benoemen en verwoorden geef kinderen ruimte om te imiteren 
                        Structureer en zorg voor niet te veel materiaal 
                        Zorg voor heel veel herhaling. 
 
 
Spel verrijken: Visualisering door gebruik van boeken en afbeeldingen of filmpje 
                        Zorg voor afwisseling in materialen die aansluiten bij spelbehoeften 
                        Samenspel met taalproductie: bijv. zandtovenaar. De een tekent de ander verwoordt 
                        Speel verstopspelletjes door voorwerpen te verstoppen in de vulling van de tafel 
                        Stimuleer tot oplossingsgericht denken 
                        Stel open en activerende vragen 
                        Zorg voor aansluiten bij zone van naaste ontwikkeling, kind moet er aan toe zijn! 
                        Zorg voor concrete ervaringen met zoveel mogelijk zintuigen. 
                        Zorg voor een speelleeromgeving waarin kinderen veel geschreven taal tegen  
                        komen. Zet namen op de stoelen, label de hoeken, schrijf briefjes samen met de 
                         kinderen. 
                        Speel letter en woordspelletjes 
                        Werkbladen zijn ook waardevol voor kleuters in ontwikkeling. Zorg dat het voor hen  
                         voldoende betekenis heeft. 
 
 
Rijke basis:      Zorg een overzichtelijk hoek, vindplaats voor lees- en schrijfmateriaal denk aan: 
                        zichtbare letters, lettergroepen (abc-muur, letterflat, letterposter)   
                        lettertafel, lettertas, letter van de week, rijmtas 
                        woordkaarten, woord(en) van de week, woordenmuur 
                        Maak een vertelspeeltafel n.a.v. een prentenboek met de vulling van de tafel 
                        Zorg dat ook lidwoorden bij de woorden staan. Geef de lidwoorden een kleur (de- 
                        blauw en het –roze) 



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

2 

                        Zorg voor een taalkastje waarmee alle taaldoelen afwisselend aangeboden worden  
                         en zichtbaar zijn voor kinderen. 
                        diverse schrijf en stempelmaterialen, laptop, typemachine 
                        verschillende soorten papier (wit, gelinieerd, hokjes en/of wisbordjes). 
                        Klei, dienblad met zand, schuurpapierletters voor sensorische ervaringen 
                         Boekenrek met plek om lekker lui te lezen 
 
                  TIP: zorg voor betekenisvolle lees-schrijfactiviteiten in andere hoeken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Figuur: LEER-RIJK-SPELEN  

                                                                                                   E.Groot-Ketelaars & L.van Kuppelvelt (2016) 


