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THEMAHOEK / SPEELHOEK 
Spel Rekendoelen Taaldoelen 

Carnavalswinkel -waarde van geld 
-getalbegrip 
- hoeveelheden 

- verkoper zijn (gesprekken) 
- namen kleding 
(woordenschat) 

AH mini”s winkel 
 
Groentenwinkel (een huis voor 
Bram) 

-sorteren en vergelijken 
-tellen en getalbegrip 
- geld 

Schrijven: 
-aanbiedingen 
-boodschappenlijstje 
Gesprekken 
-samen spelen, rollen verdelen 

Herfst: Kabouterrestaurant 
Verkleden als kabouter en 
spelen dat je herfstmaaltijden 
kookt en opdient 
 
Of 
 
Verjaardag vieren in het 
restaurant 

R>getalbegrip 
-sorteren van herfstvruchten 
-tellen en hoeveelheden 
representeren 
R>meten>geld 
- omgaan met geld 
 
R>meten> tijd 

Woordenschat 

Spel in de kappershoek Spelend bezig zijn met 
materiaal en functies 
ontdekken 

Woordenschatuitbreiding 

Dierenziekenhuis 
Met de brancard gewonde 
dieren ophalen 

Elkaar opbellen: ”Waar ligt het 
dier? Is het ver weg of dichtbij? 
Elkaar sturen naar de goede 
locatie. 
Doel: meetkunde: lokaliseren 

Rekenbegrippen 
- Dichtbij-veraf 
- Links -rechts 

Piratenhoek  
Plattegrond bekijken, vissen, 
met de verrekijker turen, plezier 
en samenspelen 

Ruimtelijk inzicht 
Tellen en getalbegrip 

Rekenbegrippen 

Heksenhoek 
De heks tovert heksendrankjes 

Omgaan met hoeveelheden Toverspreuken maken 
Tekenen in het heksenboek 

Herfst-Gruffalohoek 
Tijdens eerste week vooral het 
verhaal van de Gruffalo 
naspelen 

R: meten met herfstmaterialen 
R: omgaan met hoeveelheden 

T: vloeiend en verstaanbaar 
vertellen 
T: luisteren naar verhaal 

Schoenenwinkel 
Laat de kinderen schoenen en 
schoenendozen meebrengen 
Maten en priijzen op de 
schoenen zetten 

R: getalbegrip 
-omgaan met getallen 
 
R:meten-Geld 

T:vloeiend en verstaanbaar 
vertellen in rol van klant of 
koper 
T: luisteren 

De fietsenmaker 
Repareren en sleutelen aan 
een fiets 
Welke moertjes, schroeven heb 
ik nodig? 
Welk gereedschap heb ik 
nodig? 

R>meetkunde>oriënteren en 
lokaliseren 
R>meetkunde>construeren 

T> mondelinge taalvaardigheid 
Woordenschat en 
woordgebruik 
Gesprekjes voeren en vragen 
stellen 

Ziekenhuishoek 
Rol van dokter, verpleeg(st)er, 
zieke, bezoeker. 
Zorg voor meetmateriaal en 
schrijfmaterialen voor de dokter 
en verpleeging. 

R> meten> lengte, gewicht T>mondelinge taalvaardigheid 
Woordenschat 
Gesprekjes tijdens samenspel 
T>beginnende geletterdheid 
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Schooltje spelen n.a.v. thema 
Welkom 
Kinderen spelen een dag op 
school met de dagritmekaarten 

R>meten>tijd 
dagritme 

T> mondelinge taalvaardigheid 
Woordenschat 
gesprekken 

 
EEN PASSEND AANBOD IN DE THEMAHOEK / SPEELHOEK : 
 
Leren spelen: 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? 
 
Verrijken:        Visualisering door gebruik van boeken en afbeeldingen of filmpje 
                        Zorg voor afwisseling in betekenisvolle materialen die aansluiten bij spelbehoeften 
                        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 
                        Gebruik een praatplaat ter ondersteuning van de hoek en selecteer spelscenes en  
                        rol-gebonden handelingen die de kinderen mee kunnen nemen in hun spel. 
 
Rijke basis:     Zorg voor levensecht materiaal en betrek kinderen bij de inrichting van de hoek. 
                        Bedenk samen met kinderen welke kleding en materialen nodig zijn om het                    
                        rollenspel te kunnen spelen. Laat kinderen materialen va thuis meebrengen. 
                        Zorg voor een actueel en betekenisvol thema. 
                        Neem tijd om tijdens de introductie van de hoek te kijken wat er uit de kinderen komt 
                        Maak een foto van de opgeruimde hoek die kinderen steun kan bieden bij opruimen 
                      
 

 

    


