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Handleiding 
Inleiding 
Na heel deze coronacrisis zullen de scholen ooit hun deuren weer moeten openen, dan komen 

er heel wat vragen naar boven. Hoe pak je dit aan bij kleuters? Wat leeft er bij hen? Wat hebben 

zij opgevangen van heel deze crisis? Welke veranderingen bracht dit mee voor de kleuters? Zo 

kan ik nog enkele vragen opsommen. Het is niet makkelijk om voor peuters van 2,5 en 3 jaar 

oud rond ‘corona’ te werken. Wij kregen de opdracht om dit thema breder te bekijken en dat 

heb ik gedaan. 

Op deze manier kwam ik terecht bij een deelthema dat bij mezelf erg leeft. Ik merk in mijn 

omgeving, waar ook kleine kinderen zijn, dat dit ook heel sterk leeft. Het deelthema dat ik koos 

is “missen”. Dit kan om personen gaan, maar ook om dieren of plaatsen. Kleuters kunnen 

bijvoorbeeld niet meer naar de speeltuin. Ik geloof er in dat dit deelthema leeft bij de jongste 

kleuters, omdat zij gevoelswezens zijn. Zij voelen enorm veel aan, ze krijgen zoveel prikkels 

binnen en kunnen dit moeilijk onder woorden brengen. Ik denk dat het hen rust zou geven als 

ze beginnen leren hoe ze gevoelens kunnen plaatsen, uiten,  ….  

Veel kleutertjes zullen hun (over)grootouders niet meer gezien hebben, misschien wel vanop 

afstand, maar zeker niet met alle knuffels en kusjes inbegrepen. Dit zal een impact hebben op 

deze kleine kinderen, zij hebben nood aan liefde en héél véél affectie. Deze krijgen ze nu enkel 

in het gezin. Het gemis van de grootouders, familie, … is iets wat vraagt om veel gevoelens, het 

is een worsteling waar de kleuters mee zitten/zaten. Het is een mooie kans om dit aan te pakken 

in de kleuterklas. 

Op basis hiervan heb ik een lespakket samengesteld. Dit lespakket bestaat grotendeels uit een 

handleiding. In de handleiding vind je de lesvoorbereidingen in themalijn “Jules mist zijn 

bomma en bompa”. Er is 1 startactiviteit en 4 verwerkingsactiviteiten. Vlak voor de 

lesvoorbereiding vind je telkens een fiche waarop kort de inhoud van de lesvoorbereiding werd 

beschreven en ook nog enkele tips bij het uitvoeren van de activiteiten.  

Zoals je zal zien, zijn er best veel bijlagen aanwezig in dit lespakket. Bijlage 1 is een themamap, 

hierin vind je allerlei informatie en ideeën rond thema ‘corona’ of beter ‘wat doe je na corona?’. 

De overige bijlagen bevatten prenten en spelletjes die je kan gebruiken bij het uitvoeren van 

de activiteiten. 

Veel succes en plezier ermee! 
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Fiche startactiviteit 
 

 

LESVERLOOP

VOOR DE ACTIVITEIT

Je zet het filmpje klaar op YouTube.

Je drukt de prenten met de gevoelens af.

Je knipt deze prenten uit.

NA DE ACTIVITEIT

Een verwerkingsactiviteit naar keuze kan starten.

(De volgorde die je terugvindt in de inhoudsopgave, is mijn
voorkeur, maar je kan het zeker ook op een andere manier
uitvoeren.)

SLOT

Kringgesprek over gevoelens
die bij 'iemand missen'
komen kijken.

Prenten die hierbij gebruikt
kunnen worden, vind je in
bijlage 2.

Mogelijke impulsen vind je
in de lesvoorbereiding.

KERN

Het filmpje van het
videogesprek afspelen.

https://youtu.be/_Pk6UNn
wCk0 = filmpje waarin ik
de stem van Jules niet heb
ingesproken.

https://youtu.be/YXuctB2u
uDU = filmpje waarin ik de
stem van Jules wel heb
ingesproken.

→ Kopieer deze link

→ Plak in de zoekbalk

→ Druk op "enter"

→ Bekijk het filmpje op

YouTube

INLEIDING 

Jules is verdrietig, hij mist
zijn bomma en bompa.

Juf speelt een kort
rollenspel met handpop
Jules.

Een voorbeeld van een
rollenspel vind je in de
lesvoorbereiding.

MATERIAAL

- Klaspop Jules

- Laptop/computer 

(filmpje afspelen)

- Prenten gevoelens

(bijlage 2)
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Lesvoorbereiding startactiviteit 
 

  

  
 

    
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 

  

      Thomas More| Lepelstraat 2 | 2290 Vorselaar   

  

    

 

Voorbereiding begeleide 

activiteit 
 

  

Naam van de student: Chloë Joris Klas: Nijntjesklas 

School: GBS De Singel, Beerse Leeftijd: 2,5-3-jarigen 

Naam mentor: Hilde Kenis Tijdstip: Best voor of na het ochtendritueel 
  

VOORBLAD 

Titel (aard van de activiteit, thema):  
Impressieactiviteit = startactiviteit van themalijn “Jules mist zijn bomma en bompa”. Deze themalijn is 
een opstart voor wanneer de kleuterscholen weer opengaan na de coronacrisis.  
  

Beginsituatie: Hoe ga je concreet rekening houden met de beginsituatie bij deze activiteit/dit aanbod? 
De kleuters uit mijn stageklas zijn 2,5 tot 3 jaar oud. Misschien stappen er wel nieuwe kleuters in. De 
meeste kleuters zien hun grootouders vaak, deze mensen zijn zoals vaak wordt voorgesteld niet oud en 
grijs. De vaste juf van mijn stageklas is zelf ook al oma. Misschien zien de kleuters ook hun 
overgrootouders nog.  
 
Door heel het coronagebeuren konden de kleuters hun (over)grootouders niet meer zien of toch zeker 
niet meer van dichtbij. Ze mochten niet meer op bezoek gaan, niet knuffelen, dingen samen doen, …. 
Dit was vast een hele aanpassing voor sommige kleuters, want kleuters zijn vaak heel graag bij hun 
grootouders/familie. Het kan zijn dat op het moment dat de kleuterscholen opengaan, de kleuters hun 
(over)grootouders nog steeds niet mogen zien. Om hiermee te leren omgaan en heel deze situatie te 
verwerken, koos ik voor een themalijn die gaat over iemand missen. Het gaat grotendeels over Jules, 
omdat de kleuters Jules als de beste kennen, het is hun vriendje in de klas. Kleuters kunnen zich 
makkelijk verbinden met Jules en zien hem als een kindje uit de klas, als ze merken dat het oké is om 
bepaalde gevoelens te hebben bij heel deze situatie, zullen ze dit ook makkelijker verwerken.  
 
Het kan ook zijn dat kleuters andere familieleden hard missen. De themalijn gaat daarom verder dan 
het missen van grootouders alleen.  
 

Differentiatie: 
- De activiteit is genderneutraal  
- De activiteit ligt dicht bij hun beleving en leefwereld 
- De impressie bestaat deels uit een filmpje dat vooraf is opgenomen en deels uit een klein 

rollenspel dat in de klas gespeeld wordt met klaspop Jules 
- De kleuters mogen ook vertellen wat zij voelen, denken, … 
- De kleuters mogen vragen stellen wanneer ze hun vinger opsteken 

Datum: 2020 
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- Na de impressie herhaalt de juf in eigen woorden wat er net gebeurde 
- Deze activiteit kan opgesplitst worden op meerdere tijdstippen wanneer het te lang duurt 

voor bepaalde kleuters 
- Prenten van Jules met gevoelens gebruiken of die van katrotje, de prenten van Jules zijn 

makkelijker 
 

Doelstellingen: 

DB-WO-

MEN-

01.02 

EIGEN GEVOELENS VAN ANGST, BLIJHEID, BOOSHEID OF VERDRIET HERKENNEN, 

UITDRUKKEN EN BENOEMEN. 

De kleuters kunnen in een voor hen herkenbare situatie herkennen en uitdrukken hoe zij 

zich daarbij voelen. De 3-jarigen kunnen dit ook benoemen. Ze kunnen ook herkennen 

hoe anderen zich hierbij voelen (Jules die verdriet heeft) 

DB-WO-

MAA-

02.01 

De leerlingen kunnen hun eigen gezinsvorm beschrijven. 

De kleuters kunnen vertellen wie ze nog wel zagen tijdens de coronacrisis. Dit zal 

waarschijnlijk enkel hun gezin zijn. De 3-jarigen kunnen ook vertellen wie ze niet meer 

konden zien behalve hun grootouders.  

DB-MV-

MED-

01.02 

De leerlingen kunnen audiovisuele boodschappen die voor hen bestemd zijn, 

begrijpen. 

De kleuters begrijpen dat het filmpje van de grootouders van Jules komt. Ze herkennen 

dit waarschijnlijk van de videogesprekken die ze zelf gevoerd hebben met hun familie. 

Ze begrijpen de inhoud die gegeven wordt in het filmpje. 

 

Organisatie: 
- In de zithoek het rollenspel met Jules spelen 
- Het filmpje is met een link via YouTube, dit kan dus op een laptop/computer in de klas 

afgespeeld worden of op het grote scherm in de zaal 
- De nabespreking vindt opnieuw plaats in de zithoek, hierbij kunnen prenten gebruikt worden 

die vooraf afgedrukt worden (zie bijlage 2) 
 

Afspraken: 
- De kleuters blijven zitten op hun blokje 
- De kleuters kijken in stilte naar het filmpje 
- De kleuters steken hun vinger op als ze iets willen zeggen/vragen  

 

Materiaal: 
- Klaspop, in dit geval is het Jules 
- Laptop/computer (iets waar het filmpje op afgespeeld kan worden) 
- Prenten die gevoelens uitbeelden (niet noodzakelijk) → zie bijlage 2 

 

Bronnen: 
- Observaties 
- www.youtube.com Geraadpleegd op 23/04/2020. 

http://www.youtube.com/
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- www.katrotje.com Geraadpleegd op 23/04/2020. 
 

Kernwoorden: 
Grootouders – bomma – bompa – oma – opa – moeke – vake – filmpje – Jules – videogesprek – 
gevoelens – blij – bang – boos – verdrietig – troosten – wachten – missen – corona – afstand – thuis 
blijven - …  
 

o Individueel 
o In samenwerking met 
o Overgenomen uit 

 

Om te onthouden (achteraf in te vullen): 
 

LESVERLOOP                                                                                              (opbouw + impulsen)  

Inleiding: 
De kleuters zitten in de zithoek. De juf speelt met Jules een kort rollenspel. 
 
Een voorbeeld: 
Jules: Snikt en weent.  
Juf: Jules wat is er aan de hand? Waarom heb je zoveel verdriet? 
Jules: Hij weent harder en harder. 
Juf: Maar Jules toch, had je ons zo hard gemist? Ben je daarom zo verdrietig? 
Jules: Ik had jullie gemist, maar ik mis nog iemand heel hard. Snik snik. 
Juf: Wie mis jij dan nog Jules? 
Jules: Mijn bomma en bompa, ik heb ze al heel lang niet meer gezien. 
Juf: Dat is jammer Jules, hebben de andere kindjes hun bomma en bompa of oma en opa nog gezien? … 
Missen jullie ze ook een beetje? 
Jules: Ik mis mijn bomma en bompa heeeeel hard.  
Juf: Ik heb misschien wel iets meegebracht waar je terug blij van wordt, willen jullie het graag weten? 
Jules: JA, laat het maar zien! 
De kleuters gaan klaar zitten voor het filmpje. Dit kan in de zithoek of in de zaal.  
 

Kern: 
Het filmpje wordt opgezet. De kleuters kijken in stilte naar het filmpje. 
https://youtu.be/_Pk6UNnwCk0 → Filmpje waarbij de stem van Jules er niet bij zit 
https://youtu.be/YXuctB2uuDU → Filmpje waarbij de stem van Jules te horen is  
 
Je kan doen alsof je op de groene bol duwt en daardoor het gesprek start. Wanneer je het filmpje 
zonder de stem van Jules afspeelt, kan je met de handpop Jules spreken tegen het scherm en doen 

alsof je echt aan het videobellen bent. 
Na het filmpje bespreken we kort wat we gezien hebben en zegt Jules wat hij ervan vond.  
 
 

Impulsen: 
- Wie hebben jullie gezien? 
- Wat had de bomma van Jules verteld? 
- Wat had de bompa van Jules verteld? 

http://www.katrotje.com/
https://youtu.be/_Pk6UNnwCk0
https://youtu.be/YXuctB2uuDU
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- Missen bomma en bompa Jules ook heel erg? 
- Wat zouden ze graag nog eens samen gaan doen? 
- Zou Jules nu terug blij zijn? Wie wil het eens vragen? 
- Wie heeft er al eens gebeld zodat je elkaar kan zien met zijn oma en opa? 
- Vonden jullie dat leuk? 
- Wat had jij toen verteld tegen je grootouders? 
- Mis jij je grootouders ook heel erg? 
- … 

 

Slot: 
De kleuters zitten terug/nog steeds in de kring. We doen een kringgesprek over wie/wat zij allemaal 
missen/gemist hebben en hoe ze zich daarbij voelen. 
 

De kleuters krijgen de kans om te vertellen hoe zij deze situatie beleefd hebben. Ze moesten thuisblijven 
en konden hun familie niet meer zien in het echt, maar misschien nog wel via een videogesprek. Dit wil 
ik te weten komen door dit kringgesprek te voeren. 
 

Impulsen: 
- Wie heb jij al lang niet meer kunnen zien? 
- Heb je … nog wel kunnen zien op de iPad, computer, GSM, …?  
- Hoe werkte dat dan? 
- Kon je … dan ook knuffelen? 
- Wat had je dan verteld tegen …? 
- Wie mis jij heel hard? Of wie heb jij heel hard gemist toen we thuis moesten blijven? 
- Wat deden jullie altijd samen? 
- Wat zou je graag nog een keer doen? 
- Heb je nog iets/iemand anders gemist? 
- Wat heb je nu al lang niet meer kunnen doen? 
- Heb je mama en papa ook gemist? Hoe komt dat? 
- … 

 

We bespreken de gevoelens die hierbij komen kijken. De kleuters zagen al dat Jules heel verdrietig was, 
maar hoe voelen de kleuters zich hierbij en welke gevoelens zijn er allemaal? In bijlage 2 staan allerlei 
gevoelskaarten. De prenten van Jules zijn heel duidelijk, goed voor de 2,5-jarigen. De prenten van 
katrotje zijn iets moeilijker en specifieker (bijvoorbeeld verlegen), deze kunnen ook gebruikt worden 
voor oudere kleuters. De gevoelskaarten kunnen het voor de kleuters duidelijk maken wat gevoelens 
zijn en dat elk gevoel bij deze situatie kan.  

- Blij: Hoe kijk je als je blij bent? Kunnen jullie eens blij kijken? (prent laten zien) 
o Wanneer was jij al eens blij? 

- Boos: Hoe kijk je als je boos bent? Kijk maar eens allemaal boos. (prent laten zien) 
o Wanneer was jij al eens boos? 

- Verdrietig: Hoe keek Jules daarnet? Kunnen jullie verdrietig kijken? (prent laten zien) 
o Wanneer was jij al eens verdrietig? Moest je toen ook wenen? 

- Bang: Hoe kijk je als je bang bent? Kijk maar heel bang. (prent laten zien) 
o Wanneer was jij al eens bang? 
o Voor wat ben jij bang? 

- Voel je je blij of verdrietig als je … mist? 
- Is Jules bang of verdrietig vandaag? 
- Waarom is Jules verdrietig? Wie weet het nog? 
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- Wie moest er ook al eens een beetje wenen, omdat hij/zij oma en opa niet meer kon zien? 
- Hoe voelde jij je als je kon … kon zien via de iPad/laptop?  
- Hoe voelde … zich? 
- … 
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Fiche hoekverrijking: huishoek 
 

 

LESVERLOOP

MATERIAAL

DAG 3

Het rollenspel van de
kleuters kan verder
ondersteund worden door
materialen, poppen,
knuffels, ... toe te voegen.

DAG 2

Het rollenspel kan
ondersteund worden door
rollenspelkaarten in te
voeren. Deze worden door
de juf verdeeld. (bijlage 3)

De kleuters kunnen de
gevoelens 'oefenen' aan de
hand van de gevoelskaarten
(bijlage 2) en een spiegel.

DAG 1

De kleuters kunnen zich
verkleden als een
volwassene: grootouders,
familieleden, ouders, ...

De kleuters kunnen doen
alsof ze videobellen op
verschillende manieren:

- Rollenspel met doos

- Valse tablet & smartphone

- Vals computerscherm

De kleuters kunnen gebruik
maken van mondmaskers,
handschoenen, ... Ze
kunnen alsof hun handen
wassen

VOOR DE ACTIVITEIT

Elke dag wordt het
materiaal van die dag
toegevoegd.

Voor dag 1 neem je best
even tijd. Het videobel-
hoekje kan wat tijd in
beslag nemen

Knip uit een doos de
bovenste en onderste
flappen en zet de doos op
zijn zijkant. Een voorbeeld
hiervan vind je in de
lesvoorbereiding.

Druk de gevoelskaarten af.

Knip de gevoelskaarten uit.
(indien je dit nog niet deed
bij de impressie)

DAG 1 

Verkleedkledij in bak 

- Vrouwenkledij 

- Mannenkledij 

- Accessoires 

- Eventueel pruiken 

- Schoenen voor volwassenen 

Videobel-hoekje 

- Doos (open langs 2 kanten) 

- Smartphones (kapot) 

- Tablet (vals-karton) 

- Toetsenbord  

- Vals computerscherm 

Mondmaskers 

Handschoenen 

Lege flesjes zeep 

 

DAG 2 

Rollenspel-kaarten: 

(bijlage 3) 

Gevoelens uitbeelden 

- Spiegel 

- 2 stoelen 

- Gevoelskaarten 

(bijlage 2) 

DAG 3 

Extra materialen 

- Knuffels  

- Poppenkast-

poppen 
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Lesvoorbereiding hoekverrijking: huishoek 
 

  
  

 

    Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs   
      Thomas More| Lepelstraat 2 | 2290 Vorselaar   
  

    

 
Hoekenfiche  

  

Naam van de student: Chloë Joris Klas: Nijntjesklas 

School: GBS De Singel, Beerse Leeftijd: 2,5-3-jarigen 

Naam mentor: Hilde Kenis Tijdstip: tijdens vrij spel 
  

VOORBLAD 

Titel (aard van de activiteit, thema):  
Verrijking van de huishoek in themalijn “Jules mist zijn bomma en bompa” in thema corona. 
 

Beginsituatie: Hoe ga je concreet rekening houden met de beginsituatie bij deze activiteit/dit aanbod? 
De kleuters spelen vaak in de huishoek. Ze mogen materialen uit de huishoek meenemen naar de 
andere hoeken. In de huishoek zelf spelen de 3-jarige meisjes vaak mama, papa en baby, hier ontstaat 
al een echt rollenspel. De 2,5-jarigen spelen vooral manipulatief spel: de kasten uitladen, iets in een 
potje doen, …. Sommige jongens komen ook tot beginnend rollenspel. Ze nemen een handtas en gaan 
ermee naar de ‘winkel’.  
 
De kleuters vinden deze hoek zeker leuk en zijn hier graag, hij is ook gezellig.  
 

Differentiatie (verplicht vanaf semester 3): 
- Het materiaal is genderneutraal. 
- De kleuters mogen vrij experimenteren. 
- De kleuters krijgen een kaartje met de rol die zij gaan spelen in de zithoek of ze verdelen dit 

zelf in de huishoek.  
- De kleuters spelen mee in het rollenspel van het videogesprek of kijken mee. 
- De kleuters kiezen vrij of ze zichzelf al dan niet verkleden. 
- Het rollenspel spelen is niet verplicht om tot spel te komen in deze verrijkte hoek: de 2,5-

jarigen kunnen kijken en leren van de 3-jarigen. 
- Makkelijke en moeilijke gevoelskaarten. 

 

Algemene doelstellingen: 

DB-MV-DRA-
02.07 

De leerlingen kunnen materialen gebruiken om het dramatisch spel te 
ondersteunen en versterken. 
De 3-jarigen kunnen zich verkleden als een persoon die ze kennen en zich in een 
beginnend rollenspel plaatsen. Ze kunnen bijvoorbeeld spelen dat ze mama zijn en 
videobellen met de oma.   

DB-WO-MEN-
01.02 

EIGEN GEVOELENS VAN ANGST, BLIJHEID, BOOSHEID OF VERDRIET 
HERKENNEN, UITDRUKKEN EN BENOEMEN. 

Datum: 2020 
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De kleuters kunnen deze gevoelens nabootsen/uitbeelden in de spiegel. Al dan 
niet aan de hand van een gevoelskaartje.  

DB-NL-SPR-07.04 

GENIETEN VAN HET SPREKEN MET ELKAAR. 
De kleuters genieten van het spreken met elkaar tijdens het rollenspel. Dit zijn 
geen grote gesprekken, maar ze communiceren wel met elkaar op 
kleuterniveau.  

 

Organisatie: 

− Er is een hoekje ingericht om te videochatten. 

− In een bak liggen verkleedkleren. 

− In het kastje liggen ook mondmaskers, handschoenen, lege zeepflesjes, … 

− Telefoonlijst hangt boven de telefoons. 

− Een spiegel aan de muur en 2 stoeltjes ervoor → gevoelens uitbeelden 
 

Afspraken: 

− De doos van het videogesprek blijft staan waar ze staat. 

− De kleuters maken geen materialen kapot.  
 

Materiaal: 

− Verkleedkledij in bak: 
o Vrouwenkledij: kleed, rok, blouse, … 
o Mannenkledij: broek, hemd, das, … 
o Accessoires: ketting, bril, handtas, hoed, … 
o Eventueel pruiken 
o Schoenen voor volwassenen  
o … 

− Videogesprek hoekje: 
o Doos waarbij langs de ene kant de grootouders/familie zit en langs de andere kant de 

kinderen 
o Smartphones (kapot) 
o Tablet (karton) 
o Toetsenbord 
o Vals computerscherm/afgedrukt scherm  
o Poppenkastpoppen toevoegen van mama, papa, kindje, grootouders, volwassenen 
o Andere materialen zoals knuffels, auto’s, … 

− Mondmaskers 

− Handschoenen 

− Lege flesjes zeep en desinfecteergel 

− Rollenspelkaarten (zie bijlage 3) 

− Gevoelens uitbeelden: 
o Spiegel 
o 2 stoeltjes 
o Gevoelskaarten (makkelijk en moeilijk) → zie bijlage 2 
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Bronnen: 
Observaties 
www.katrotje.com Geraadpleegd op 24/04/2020. 
 

Kernwoorden: 
Bellen – videogesprek – grootouders – elkaar zien – praten – verkleden – rollenspel – kindjes – mama 
– papa – oma – opa – gevoelens – blij – bang – boos – verdrietig – laptop – computer – GSM - … 
 

o Individueel 
o In samenwerking met 
o Overgenomen uit 

 

Om te onthouden (achteraf in te vullen): 
 

OVERZICHT VAN HOEK DOORHEEN DE TIJD                                                                

 
Noteer hier hoe de hoek zal groeien doorheen de dagen dat hij beschikbaar is voor de kleuters.  
 
DAG 1:  
Situering: 
De kleuters zagen in de impressie al hoe de grootouders van Jules een video van zichzelf hadden 
opgestuurd. Dit kunnen de kleuters naspelen in de huishoek. Eventueel kan een echt videogesprek in 
de klas eens voorgedaan worden met een iPad of smartphone. De juf zit bijvoorbeeld in de zithoek bij 
de kleuters en de kinderverzorgster gaat in de gang staan. Dan kunnen de kleuters zien hoe dit werkt.  
 
Ik denk dat de meesten dit wel zullen kennen. Veel ouders laten hun kinderen nu videobellen met hun 
grootouders, familie, …. 
 
De leerkracht gaat eerst meespelen in deze hoek, zodat het voor de kleuters duidelijk is wat voor spel 
ze hier kunnen spelen. Ze mogen natuurlijk ook experimenteren met de materialen. 
 
Basismateriaal/extra materiaal: 
Basismateriaal: 

− Telefoons 

− GSM’s 

− Bouwtorens 

− Lakens 

− Keuken (hout) 

− Kralenrek 

− Handtassen 

− Boodschappentassen 

− Bakjes 

− Borden 

− Bestek 

− Bekers 

− Picknickbank 

http://www.katrotje.com/
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− Poppen bed 

− Wieg  

− Verschillende soorten poppen 

− Allerlei etenswaren 

− Boekjes 

− Eetstoel 

− Bankje  
Extra materiaal: 

− Verkleedkledij in bak: 
o Vrouwenkledij: kleed, rok, blouse, … 
o Mannenkledij: broek, hemd, das, … 
o Accessoires: ketting, bril, handtas, hoed, … 
o Eventueel pruiken 
o Schoenen voor volwassenen  
o … 

− Videogesprek hoekje: 
o Doos waarbij langs de ene kant de grootouders/familie zit en langs de andere kant de 

kinderen → alle kanten met een rood kruis snij je uit de doos. Dan kan je de doos op zijn 
kant zetten, zodat je erdoor kan kijken. Eventueel kleef je nog dopjes aan de zijkant, alsof 
het knopjes zijn. 

 
o Smartphones (kapot) 
o Tablet (karton) 
o Toetsenbord (oud) 
o Vals computerscherm/afgedrukt scherm  

− Mondmaskers 

− Handschoenen 

− Lege flesjes zeep en desinfecteergel 
 

Spelmogelijkheden:  

− De kleuters spelen een rollenspel 

− De kleuters verkleden zich 

− De kleuters bellen met een valse GSM 

− De kleuters wassen hun handen (alsof) 

− De kleuters typen op het toetsenbord (oud) 
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− De kleuters kunnen ook nog met de andere materialen uit de huishoek spelen 

− … 
 

Impulsen: 
Denk hierbij aan de 5 didactische impulsen: oriënteren, structureren en verdiepen, verbreden, 
handelingsmogelijkheden toevoegen en reflecteren. Houd rekening met de stappen verkennen-
verbinden-verrijken.  
De kleuters mogen vrij gaan spelen en experimenteren met de materialen. De leerkracht gaat 
best eerst meespelen. 

− Wat zie je allemaal liggen? 

− Wat zouden we daarmee kunnen doen? 

− Wat is dit denk je? 

− Hoe kan je iemand bellen? 

− Met wie ga je bellen? 

− Hoe kan je iemand zien op het scherm? 

− Met wie heb jij al eens gebeld terwijl je iemand anders kon zien? 

− Als wie ga jij je verkleden? 

− Hoe ziet … eruit? 

− Wat ga je aandoen? 

− Wie zit er aan deze kant?  

− Wie zit er aan de andere kant? 

− Wat ga je vertellen tegen elkaar?  

− Wat vond je leuk? 

− Wat vond je niet zo leuk? 

− Wat was moeilijk? 

− Waarmee zou je nog graag spelen? 

− … 
DAG 2:  
Situering: 
Rollenspel is nog moeilijk voor deze leeftijd, de 3-jarigen kunnen dit, dat heb ik geobserveerd. Als het 
toch nog moeilijk gaat kan je rollenspelkaarten invoeren. In bijlage 3 kan je kaarten die bij dit thema 
passen vinden. Deze kan de juf verdelen in de zithoek, zo weten de kleuters als wat ze zich kunnen 
verkleden en raakt het spel beter op gang. De leerkracht kan ook nog steeds gaan meespelen. 
 
De kleuters leerden de voorbije dag al veel over gevoelens. Dit kunnen ze ook verwerken in de huishoek 
door het te oefenen in de spiegel. Deze kaartjes zijn dezelfde als die van de impressie en kan je vinden 
in bijlage 2. 
 
Basismateriaal/extra materiaal: 
Basismateriaal: 

− Zelfde zoals bij dag 1 
Extra materiaal: 

− Verkleedkledij in bak: 
o Vrouwenkledij: kleed, rok, blouse, … 
o Mannenkledij: broek, hemd, das, … 
o Accessoires: ketting, bril, handtas, hoed, … 
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o Eventueel pruiken 
o Schoenen voor volwassenen  
o … 

− Videogesprek hoekje: 
o Doos waarbij langs de ene kant de grootouders/familie zit en langs de andere kant de 

kinderen 
o Smartphones (kapot) 
o Tablet (karton) 
o Toetsenbord (oud) 
o Vals computerscherm/afgedrukt scherm  

− Mondmaskers 

− Handschoenen 

− Lege flesjes zeep en desinfecteergel 

− Rollenspelkaarten (zie bijlage 3) 

− Gevoelens uitbeelden: 
o Spiegel 
o 2 stoeltjes  
o Gevoelskaarten (makkelijk en moeilijk) → zie bijlage 2 

Spelmogelijkheden:  

− De kleuters spelen een rollenspel  

− De kleuters verkleden zich 

− De kleuters bellen met een valse GSM 

− De kleuters wassen hun handen (alsof) 

− De kleuters typen op het toetsenbord (oud) 

− De kleuters kunnen ook nog met de andere materialen uit de huishoek spelen 

− De kleuters krijgen een rol toegewezen, zo gaan ze zich gedragen in het rollenspel (3-jarigen) 

− De kleuters kijken naar zichzelf in de spiegel, al dan niet verkleed 

− De kleuters kunnen voor de spiegel de kaartjes die erbij liggen nadoen 

− … 
 

Impulsen: 
Denk hierbij aan de 5 didactische impulsen: oriënteren, structureren en verdiepen, verbreden, 
handelingsmogelijkheden toevoegen en reflecteren. Houd rekening met de stappen verkennen-
verbinden-verrijken.  
De kleuters mogen vrij gaan spelen en ik speel mee. 

− Wat zie je allemaal liggen? 

− Wat zouden we daarmee kunnen doen? 

− Wie ben jij?  

− Ben jij de mama? 

− Wie is jouw kindje? 

− Met wie ga je videobellen? 

− Wie is de oma? 

− Wat doet Jules op dit kaartje? 

− Hoe kan je dat nadoen? 

− Kijk eens heel blij in de spiegel? 

− Kan je ook heel boos kijken? 
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− Kijk eens hoe goed … verdrietig kan kijken! 

− … 
 
DAG 3:  
Situering: 
Indien de kleuters het leuk vinden om poppenkast te spelen. Kan je ook poppenkastpoppen en andere 
voorwerpen aanbieden. Zo kunnen de kleuters er ook voor kiezen om wat ze beleefd hebben te 
verwerken via poppenspel. Ze kunnen de 2 ook betrekken door bijvoorbeeld zichzelf te verkleden als 
oma en een knuffelhond te gebruiken. Dit kan je zelf invullen door wat de kleuters aanbrengen. 
 
Basismateriaal/extra materiaal: 
Basismateriaal: 

− Zelfde zoals bij dag 1 
Extra materiaal: 

− Verkleedkledij in bak: 
o Vrouwenkledij: kleed, rok, blouse, … 
o Mannenkledij: broek, hemd, das, … 
o Accessoires: ketting, bril, handtas, hoed, … 
o Eventueel pruiken 
o Schoenen voor volwassenen  
o … 

− Videogesprek hoekje: 
o Doos waarbij langs de ene kant de grootouders/familie zit en langs de andere kant de 

kinderen 
o Smartphones (kapot) 
o Tablet (karton) 
o Toetsenbord (oud) 
o Vals computerscherm/afgedrukt scherm  
o Poppenkastpoppen toevoegen van mama, papa, kindje, grootouders, volwassenen 
o Andere materialen zoals knuffels, auto’s, … 

− Mondmaskers 

− Handschoenen 

− Lege flesjes zeep en desinfecteergel 

− Rollenspelkaarten  

− Gevoelens uitbeelden: 
o Spiegel 
o 2 stoeltjes 
o Gevoelskaarten (makkelijk en moeilijk) → zie bijlage 2 

 

Spelmogelijkheden:  

− De kleuters spelen een rollenspel  

− De kleuters verkleden zich 

− De kleuters bellen met een valse GSM 

− De kleuters wassen hun handen (alsof) 

− De kleuters typen op het toetsenbord (oud) 

− De kleuters kunnen ook nog met de andere materialen uit de huishoek spelen 

− De kleuters krijgen een rol toegewezen, zo gaan ze zich gedragen in het rollenspel (3-jarigen) 
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− De kleuters kijken naar zichzelf in de spiegel, al dan niet verkleed 

− De kleuters kunnen voor de spiegel de kaartjes die erbij liggen nadoen 

− De kleuters gebruiken andere voorwerpen in het rollenspel 

− De kleuters spelen een poppenspel 

− … 
 

Impulsen: 
De kleuters mogen vrij gaan spelen en ik speel mee. 

− Wat zie je allemaal liggen? 

− Wat zouden we daarmee kunnen doen? 

− Wie ben jij?  

− Wat heb je meegebracht om te laten zien aan je oma? 

− Wie komt er kijken naar de poppenkast? 

− Wie speelt er mee? 

− Welke pop ga je gebruiken? 

− Ik heb mijn poesje meegenomen om te laten zien aan de kindjes. 

− … 
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Fiche beeldactiviteit: experimenteren met textuurverf 

 
 

LESVERLOOP

VOOR DE ACTIVITEIT (KERN)

Je neemt alle materialen klaar.

Je drukt de prenten met boodschappen af.

Je beschermt de tafel.

Je verdeelt alle materialen die voor textuur zorgen over
verschillende bakjes, zodat de kleuters hieraan kunnen
voelen.

Probeer al eens een textuurverf uit, zorg ervoor dat het
niet te lopend wordt

NA DE ACTIVITEIT (SLOT)

De kleuters kunnen nog een boodschap versieren na deze 
activiteit tijdens het vrij spel, dit kan met kleurtjes, wasco,..

SLOT

De kleuters wassen hun
handen en het werkje
droogt in het droogrek.

Wanneer de werkjes droog
zijn, voeren we in de
zithoek een gesprekje/
rollenspel met Jules. Een
voorbeeld hiervan kan je
vinden in de
lesvoorbreiding.

Op de achterkant kan de juf
een boodschap schrijven of
de kleuters kunnen een
prent versieren. Deze vind
je in bijlage 4. De juf kan dit
dan achteraan op het
kunstwerk kleven.

KERN

De kleuters maken een
kunstwerk voor iemand die
ze missen/gemist hebben.

Ingrediënten textuurverf:

- Zand/rijst/scheerschuim

- Behangerslijm

- Verf

Werkwijze:

1) Kies een textuur bv. zout

2) Doe 2/4 zout in een kom

3) Voeg 1/4 behangerslijm
toe

4) Voeg 1/4 verf toe

5) Mengen maar! (dit kan
met de handen of penseel)

De kleuters kunnen
beginnen experimenteren.

INLEIDING 

Muziek maken met
ritmestokjes in de zithoek,
gevoelens uiten aan de
hand van muziek.

Experimenteren en nadien
geleid aan de hand van een
liedje, dit kan je vinden in
de lesvoorbereiding.

MATERIAAL
Inleiding: ritmestokjes 
Kern: 
- Tafelbescherming 
- Schorten 
- Dik A3 papier 
- Materialen met textuur 

(scheerschuim, zout, 
zand, rijst, potgrond,…) 

- Behangerslijm 
- Plakkaatverf & penseel 
- Maatje bv. kopje 
- Bakjes voor materialen 
- Mengkom per kleuter 
Slot: prenten bijlage 4 
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Lesvoorbereiding beeldactiviteit: experimenteren met 

textuurverf 
 

  
  

 

    Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs   
      Thomas More| Lepelstraat 2 | 2290 Vorselaar   

  

    

 
Voorbereiding begeleide 
activiteit 
 

  

Naam van de student: Chloë Joris Klas: Nijntjesklas 

School: GBS De Singel, Beerse Leeftijd: 2,5-3-jarigen 

Naam mentor: Hilde Kenis Tijdstip: De dag van de impressie 

  

VOORBLAD 

Titel (aard van de activiteit, thema):  
Beeldactiviteit: experimenteren met textuurverf met harde en zachte materialen in verwerkt, in 
themalijn “Jules mist zijn bomma en bompa”, in thema corona.  
 
Bij elkaar missen komen veel gevoelens aan bod. De kleuters krijgen in deze activiteit de kans om de 
gevoelens die zij voelen op verschillende manieren te uiten. 
 

Beginsituatie: Hoe ga je concreet rekening houden met de beginsituatie bij deze activiteit/dit aanbod? 
De kleuters uit mijn stageklas zijn 2,5 tot 3 jaar oud. Ze doen elke dag minstens 1 beeldactiviteit. De 
kleuters zijn heel graag beeldend bezig, vooral verven en boetseren vinden ze geweldig. Ik merkte dat 
veel peuter de neiging hadden om met hun handen in de verf te gaan tijdens het schilderen. Wanneer 
ze hun handjes aan het wassen waren keken ze verwonderd naar hun handen. Deze activiteit zal dus 
zeker aanspreken. 
 
De kleuters kregen al een impressie over Jules die zijn grootouders mist. Ze maakten al kennis met de 
verschillende gevoelens en leerde deze herkennen en benoemen. In deze activiteit leren we gevoelens 
op andere manieren uitdrukken, door muziek en beeldend te werken. De kleuters zingen graag en 
spelen super graag met muziekinstrumentjes. Lawaai maken vinden ze geweldig.  
 

Differentiatie (verplicht vanaf semester 3): 
- De activiteit is genderneutraal  
- De activiteit ligt dicht bij hun beleving en leefwereld 
- De kleuters experimenteren met muziekinstrumentjes of met ritmestokjes 
- 2,5-3-jarigen: uiten hun gevoelens via hun lichaam  
- 3-jarigen: uiten hun gevoelens via muziek 
- De kleuters gebruiken een penseel of hun vingers 
- De kleuters kunnen kiezen uit verschillende materialen, wat past bij hun gevoel 
- De kleuters kiezen zelf of ze al dan niet verf gebruiken 
- De kleuters mengen al dan niet zelf de textuurverf 

Datum: 2020 
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Doelstellingen: 

DB-WO-
MEN-
01.02 

EIGEN GEVOELENS VAN ANGST, BLIJHEID, BOOSHEID OF VERDRIET HERKENNEN, 
UITDRUKKEN EN BENOEMEN. 
De 3-jarigen kunnen voor hen herkenbare gevoelens uitdrukken met muziek. Dit mogen 
ze op hun eigen manier doen. Vooral het verschil tussen verdrietig-boos staat centraal.  

DB-MV-
MUZ-
05.02 

De leerlingen kunnen geluiden uit de omgeving nabootsen met instrumenten. 
De 3-jarigen kunnen een ritme nabootsen met de ritmestokjes, dit zijn makkelijke ritmes. 
Ze kunnen ook snel en traag, hard en zacht tikken.. De 2,5-jarigen experimenteren met 
de ritmestokjes en kunnen hard en zacht muziek maken. 

DB-MV-
BLD-01.09 

De leerlingen kunnen genieten van het exploreren met materialen. 
De kleuters genieten van het exploreren van het mengsel en het voelen van de andere 
materialen. Ze genieten van het voelen aan verschillende materialen (hard-zacht). 

 

Organisatie: 
- In de zithoek krijgt elke kleuter 2 ritmestokjes 
- Alle stokjes opruimen 
- Beeldactiviteit aan een tafeltje 

o Tafelbescherming  
o Bakjes met materialen in 
o Mengkommen  

- Drogen op het droogrek 
- Slot in de zithoek 

 

Afspraken: 
- De kleuters blijven zitten op hun blokje 
- De kleuters maken geen muziek als de juf de stokjes op haar hoofd zet 
- De kleuters doen een schort aan 
- De kleuters schilderen enkel op hun blad 

 

Materiaal: 
- Ritmestokjes 
- Tafelbescherming 
- Schorten 
- Dikke A3 papieren 
- Materialen met textuur: 

o Scheerschuim 
o Fijn zand 
o Grof zand 
o Zout 
o Rijst 
o … 

- Behangerslijm 
- Plakkaatverf naar keuze 
- Maatje: vb. kopje 
- Verfborstels  
- Bakjes met materialen in 
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- Mengkom per kind  
- Prenten zie bijlage 4 
- Mooie stift  

 

Bronnen: 
- Observaties 
- Beeld 1 
- Liedboek 
- www.katrotje.com Geraadpleegd op 24/04/2020. 

Kernwoorden: 
Gevoelens – blij – bang – boos – verdrietig – muziek – stokjes – hard – zacht – snel – traag – 
schilderen – verf – zand – scheerschuim – voelen – materialen – mengen – plakkerig - … 
  

o Individueel 
o In samenwerking met 
o Overgenomen uit 

 

Om te onthouden (achteraf in te vullen): 
 

LESVERLOOP                                                                                            (opbouw + impulsen) 
Inleiding: 
De kleuters zitten in de zithoek. De juf overloopt nog een keer de gevoelens met de kaartjes van Jules. 
Dit kan door een kleuter een bepaald kaartje na te laten doen of de juf kan het zelf doen.  
 
Aan de hand van de gevoelens gaan we muziek maken. Elke kleuter krijgt 2 ritmestokjes. De juf kan 
vragen aan de kleuters hoe je muziek maakt wanneer je bijvoorbeeld boos bent. Misschien is dit nog 
moeilijk voor de 2,5-jarigen. De 3-jarigen kunnen dit waarschijnlijk al beter. Wanneer er niet direct 
antwoord komt, kan de juf zelf alles voordoen. 
 
Boos = heel hard en snel muziek maken (grr grr grr) 
Blij = hard en traag muziek maken (ha ha ha) 
Verdrietig = zacht en traag muziek maken (snik snik snik) 
Bang = zacht en snel muziek maken (brr brr brr) 

➔ Telkens het gezicht erbij maken 

➔ Wanneer de kleuters andere dingen aangeven doen we deze dingen 

 

Elke kleuter kan apart bij een gevoel zeggen hoe hij/zij daar muziek bij wil maken. De andere kleuters 
doen dit telkens na. De juf kan een bepaald gevoel uitbeelden en de kleuters maken er muziek bij. 
 

Telkens voordat we een nieuw ritme tikken zingen we dit liedje: 

 
Afspraak: als de stokjes op het hoofd van de juf staan, doen de kleuters dit ook. 

http://www.katrotje.com/
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Impulsen: 

- Wie kan er heel boos, blij, bang, verdrietig kijken? 
- Hoe kijk ik nu? 
- Hoe kijkt … nu? 
- Wanneer kijk jij wel eens boos, blij, bang, verdrietig? 
- Hoe klinkt muziek als je boos, blij, bang, verdrietig bent voor jou? 
- Als je naar de speeltuin mag voel je je dan blij of verdrietig? 
- Als Jules zijn bomma en bompa mist, voelt hij zich dan verdrietig of boos? (of misschien allebei) 
- … 

 

Kern: 
We maken een kunstwerk voor de mensen die de kleuters missen. Dit doen we door te experimenteren 
met textuurverf. 
 
Ingrediënten: 

- Zand/rijst/zout/scheerschuim/… 
- Behangerslijm 
- Verf  

Werkwijze: 
- Ik kies bijvoorbeeld zout: ik doe een beetje zout in de kom (2/4) 
- Hierbij voeg ik iets minder behangerslijm dan zout toe in de kom (1/4) 
- De hoeveelheid verf kan je zelf kiezen, naargelang ge de kleur wilt (+-1/4) 
- Mengen maar! Dit kan met de hangen of met een verfborstel 

 

De tafel wordt vooraf afgedekt en de kleuters doen hun schort aan en hun mouwen omhoog. Er staan 
bakjes water klaar in de wasbak waarin kleuters nadien hun handen kunnen wassen.  
 

Elke kleuter krijgt 1 dik A3 papier waarop de achterkant met potlood hun naam geschreven staat. Ook 
krijgt elke kleuter een mengkom. De kleuters kiezen zelf welke textuur ze op hun kunstwerk willen, ook 
welke kleur verf. De textuur kiezen ze door er met droge handen aan te voelen.  
 

Wanneer de kleuters een textuur gekozen hebben doet de juf de hoeveelheden in hun mengkom (dit 
moet niet te veel zijn, het is maar voor 1 kunstwerk). De kleuters mogen alles mengen met hun handen 
of verfborstel. Nadien mogen ze beginnen schilderen of vingerverven, dit kiezen ze ook zelf.  Als het 
klaar is laten we het drogen in het droogrek. 
 

Afspraken: 
- Met vieze handjes raken we enkel ons blad aan. 
- Handen wassen na het schilderen 
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Liedje dat de juf kan zingen tussendoor: 

  
 

Impulsen: 
- Wat voelt hard? 
- Wat voelt zacht? 
- Hoe voelt de scheerschuim? 
- Wat voelt het leukste voor jou? 
- Wat ga je schilderen? 
- Voor wie ga je iets schilderen? 
- Wie heb jij hard gemist of wie mis jij nog hard? 
- Welke kleur verf wil je er graag bij? 
- Wat vond je leuk?  
- … 

 

Slot: 
De kleuters wassen na het knutselen hun handen en gaan ergens anders spelen. Wanneer de werkjes 
droog zijn gaan we ze bespreken in de zithoek of aan een tafeltje in kleine groepjes. Elke kleuter mag 
zeggen aan wie ze een kunstwerk willen geven (wie ze missen). De juf kan dan met een mooie stift 
achteraan erop schrijven voor wie het kunstwerk is.  
 
Dit kan voorgedaan worden met Jules: 
Juf: Jules ik heb hier jouw mooi kunstwerk, voor wie heb je dat gemaakt? 
Jules: Voor mijn bomma en bompa, omdat ik hen heel hard mis! 
Juf: Ik zal er opschrijven “Ik mis jullie, van Jules voor bomma en bompa”, is dat goed? 
Jules: Dat is goed! Dan kan ik het straks al afgeven. 
Juf: Willen jullie ook graag dat ik iets op jullie kunstwerk schrijf? 
 
De kleuters kunnen het werk gaan afgeven aan hun grootouders/familie, door het voor de deur te 
leggen bijvoorbeeld of ze geven het wanneer ze hun grootouders/familie terugzien. 
 
In bijlage 4 kan je nog enkele kleurplaten vinden die de kleuters kunnen versieren/inkleuren om bij op 
de achterkant van het kunstwerk te kleven.  
 



25 
 

Fiche bewegingsspelletjes  
 

 

 

LESVERLOOP

VOOR DE ACTIVITEIT

Druk de prenten van de boze monstertjes af en kleef ze op
de dozen (elke doos 1 monster)

Je neemt alle materialen klaar en zet indien mogelijk de
zaal al klaar voordat de kleuters er zijn.

Zet de muziekjes al klaar. In de lesvoorbereiding bij
'bronnen' kan je enkele links vinden naar YouTube.

NA DE ACTIVITEIT

Je kan bijvoorbeeld spel 2 "boze dozen" nog in de klas
zetten als bewegingshoek.

SLOT

De kleuters komen tot rust
op een rustig muziekje.

Als ze getikt zijn met een
doekje mogen ze op de
bank gaan zitten.

KERN

Bewegingsspel 1:

Er liggen hoepels door de
zaal verspreid, op een
afstand van elkaar. Elke
kleuter heeft zijn eigen
huisje/hoepel. Hierrond
kan je allerlei activiteiten
doen.

Bewegingsspel 2:

Boze dozen: de kleuters
werpen met verschillende
voorwerpen in de dozen.

Beweginsspel 3:

Lichaamsdelen verstoppen
met doekjes.

→ Variaties op deze 3
spelletjes kan je vinden in
de lesvoorbereiding.

INLEIDING 

We spelen een kiekeboe-
spel.

Jules verstopt zich
onder/achter allerlei
materialen en komt weer
piepen: hij zegt 'KIEKEBOE'.

Nadien kunnen kleuters
zich 1 voor 1 gaan
verstoppen en net
hetzelfde doen.

MATERIAAL
Inleiding: handpop Jules 
Kern: 
- Box & muziek  
Spel 1:  
- Hoepels (1/kind) 
Spel 2: 
- Dozen 
- Werpmaterialen 
- Boze monsters (bijlage 5) 
Spel 3: 
- Doekjes (1/kind) 
Slot: 1 doekje & muziek 
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Lesvoorbereiding bewegingsspelletjes  
 

 

 Thomas More Kempen 

 Departement lerarenopleiding - Campus Vorselaar 

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 

• Naam stagiaire: Chloë Joris              Naam mentor: Hilde Kenis 

• Klas: Nijntjesklas                                 Kl. leeftijd: 2,5-3-jarigen 

• Datum: 2020                                       Tijdstip: Vrij moment in de zaal of hoek in de klas 

• Titel: Bewegingsspelen in themalijn “Jules mist zijn bomma en bompa” in thema 

corona 

Beginsituatie: 

De kleuters vinden bewegen heel leuk, ze kijken steeds hard uit naar de turnles met de meester. 

Tijdens deze turnlessen bewegen zo goed als alle kleuters goed mee. Sommige 2,5-jarigen 

blijven was passief toekijken, uiteindelijk komt iedereen wel tot spel. De meester voorziet 

meestal een gezamenlijke inleiding en dan een vrij spel waarbij de kleuters doorheen de zaal 

met materialen kunnen spelen. 

Wanneer mijn mentor een bewegingsspel in de zaal deed was dit volledig begeleid en dit 

vonden de kleuters ook heel leuk, ze waren super betrokken. In de klas is er ook een 

bewegingshoek waar het springbed staat. Hier spelen de kleuters elke dag, ze vragen ook 

telkens of het open mag. Ook wanneer het woord “fietsen” uitgesproken wordt vragen ze 

voortdurend wanneer ze nu gaan fietsen. Beweging vinden ze dus zeker top! 

Doelstellingen: 

DB-LOK-

02.11 

De leerlingen kunnen eenvoudige bewegingsopdrachten uitvoeren 

i.v.m. ruimtelijke begrippen. 

De kleuters kunnen in en uit de hoepel stappen, springen, …, rond de 

hoepel stappen wanneer ze iemand het zien voordoen. 

DB-LOK-03.03 

De leerlingen kunnen reageren op een afgesproken signaal als ze in 

beweging zijn. 

De kleuters kunnen reageren op het stoppen van de muziek en 

eventueel het geluid van de juf haar stem (2,5-jarigen).  

DB-LOK-01.01 

EENVOUDIGE BEWEGINGEN EN LICHAAMSHOUDINGEN NABOOTSEN. 

De kleuters kunnen de bewegingen en houdingen die de juf voordoet 

nabootsen: leg het doekje op je hand, ga er op zitten, … 
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DB-LOK-12.08 

De leerlingen kunnen zich emotioneel uiten binnen aanvaardbare 

grenzen. 

De kleuters kunnen de emotie “boos” uiten bij het werpen en het maken 

van de proppen papier. Ze beleven hier plezier aan. 

DB-WO-NAT-

03.11 

De leerlingen kunnen lichaamsdelen bij zichzelf en bij anderen aanwijzen. 

De kleuters duiden makkelijke lichaamsdelen bij zichzelf aan door het doekje 

er op te leggen: voet, hand, hoofd, …. 

Organisatie: 

De spelletjes kunnen gespeeld worden in de zaal, een deel van de opstelling kan nadien ook in 

de klas geplaatst worden als bewegingshoek. 

Afspraken: 

- De kleuters zijn stil wanneer we onze handen boven ons hoofd houden. 

- De kleuters zijn lief voor elkaar. 

- De kleuters kijken voor zich als ze lopen. 

Materiaal  

- Klaspop Jules 

- Doekjes (voor elke kleuter 1) 

- Hoepels (voor elke kleuter 1) 

- Muziek + box 

- Dozen  

- Boze monstertjes → zie bijlage 5 

- Oud papier: kranten, tijdschriften, … 

- Pittenzakjes, balletjes, … 

Bronnen 

- Observaties 

Inleiding: 

- https://www.youtube.com/watch?v=TeOSfTrRWZs&feature=share Geraadpleegd op 

26/04/2020. 

Kern: 

- https://youtu.be/3kNvJEjRZa8 Gemaakt op 28/04/2020. (Leuk liedje om op te lopen → 

snel en traag stuk) 

Slot: 

- https://www.youtube.com/watch?v=-UDIXHoIM2Y Geraadpleegd op 26/04/2020. 

- https://www.youtube.com/watch?v=zdrrMMszLaE Geraadpleegd op 26/04/2020. 
o Individueel 
o In samenwerking met: 
o Overgenomen uit: 

https://www.youtube.com/watch?v=TeOSfTrRWZs&feature=share
https://youtu.be/3kNvJEjRZa8
https://www.youtube.com/watch?v=-UDIXHoIM2Y
https://www.youtube.com/watch?v=zdrrMMszLaE


 

Titel: Bewegingsspelletjes rond gevoelens en afstand houden 

Inhoud en opbouw Methodisch didactische richtlijnen en organisatie 

Motivatiefase  

De kleuters mogen op de bank gaan zitten terwijl de leerkracht de zaal 
klaarzet.  
 
Kiekeboe-spel:  
Jules is er ook bij, hij verstopt zich onder een doekje en komt weer 
tevoorschijn. Hij kan zich ook op andere plaatsen verstoppen. Het is een 
kiekeboe-spelletje. Jules kiest een andere kleuter die zich mag verstoppen. 
Jules gaat hem zoeken. 

➔ Dit kan zoveel herhaald worden als de betrokkenheid hoog blijft 

 

  
 
 
 
De kleuters verstoppen onder een doekje en dit liedje zingen: 
Doe je ogen dicht, doekje voor je gezicht. 
Nog een doekje erbij, weg ben jij!  
KIEKEBOE! 
Jules verstoppen onder bepaalde voorwerpen die aanwezig zijn in de zaal. 

Speel en belevingsfase  

Bewegingsspel 1: 
Elke kleuter staat verspreid in een hoepel doorheen de zaal. De juf doet het 
mee voor: 

- In en uit de hoepel stappen 

- In en uit de hoepel springen 

- Op 1 been staan in de hoepel 

- Rond de hoepel stappen 

- … 

Variaties: 

- Op muziek rondlopen doorheen de zaal, de hoepels niet aanraken, 

als de muziek stopt in een hoepel gaan staan → moeilijker = je eigen 

hoepel 

 
 
 
 
 
 
 
 
                = hoepel 
 
Benadrukken dat ze goed moeten kijken in welke hoepel ze stonden 
(moeilijk voor 2,5-jarigen). 
Loopliedje op en af zetten. 
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- Voor, achter, ene kant en andere kant van de hoepel springen (3-

jarigen) 

- Vrij spelen met de hoepels 

- Rondlopen doorheen de zaal, als de muziek stopt een hoepel 

nemen en deze boven je hoofd, in je hand, op je voet, … houden. 

 
Bewegingsspel 2: (dit kan ook in de klas in de bewegingshoek) 
Boze dozen/hoepels/…: op de dozen hangt telkens een boos mannetje. De 
kleuters mogen oud papier/kranten/… proppen tot een prop en dit naar de 
dozen werpen. 
 
Variaties: 

- Lijn waar je achter moet staan 

- Dozen ver en dichtbij 

- Gemaakte proppen klaarleggen voor kleuters die nog geen prop 

kunnen maken. 

- Andere voorwerpen om te werpen erbij leggen: pittenzakjes, 

balletjes, … 

- Kranten aan een waslijn hangen, de kleuters hier met proppen of 

andere materialen naar laten werpen. 

 
Bewegingsspel 3:  
Verstoppertje met een doekje → kan gecombineerd worden met spel 1 
Elke kleuter krijgt een doekje. Ze mogen eerst vrij experimenteren. De juf 
doet het mee voor:  

- Je hoofd verstoppen onder het doekje 

- Je handje verstoppen 

- Je voet verstoppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boze monstertjes zijn boos en worden terug blij als ze papier mogen 
eten. 
Boze mannetjes zie bijlage 5. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 = dozen  

 
              = lijn waar kleuters achter blijven  
 
 
 
 
Alle kleuters 1 doekje geven.  
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- … 

Variaties: 

- Kleuters kunnen ook het doekje verstoppen onder bijvoorbeeld hun 

T-shirt 

- Kleuters lopen door de zaal met het doekje in hun hand, als de 

muziek stopt doen ze iets met het doekje: 

o Op je hand leggen 

o Op je voet leggen 

o Er op gaan zitten 

o Er op gaan liggen 

o Op 1 been op het doekje staan 

o … 

- Kleuters brengen de doekjes 1 voor 1 van de ene naar de andere 

kant van de zaal  

 
 
 
 
 
 
 
Afspraken: voorzichtig lopen, opletten voor elkaar 
➔ Het doekje laten vliegen door de lucht 

➔ Het doekje aan je buik laten kleven 

➔ … 

 
Muziek opzetten 
 
Telkens muziek terug af en op zetten. 
 
 
 
 
De juf legt alle doekjes aan de ene kant van de zaal en de doos aan de 
andere kant. Ze vraagt of de kleuters willen helpen om alle doekjes terug 
in de doos te leggen. Opgelet: 1 doekje tegelijkertijd. 

 

Afrondingsfase  

De kleuters mogen op de grond gaan liggen. Wanneer de juf ze gekriebeld 
heeft met een doekje mogen ze op de bank gaan wachten.  

We stappen rustig terug naar de klas. 

 

Rustig muziekje opzetten. 

 



Fiche kringspel: leren omgaan met wachten 
 

  

LESVERLOOP

VOOR DE ACTIVITEIT

Druk het gezelschapsspel af en knip het uit. Eventueel
kan je het ook nog lamineren, dan gaat het langer mee.

Neem alle materialen klaar.

Probeer het wekkertje op voorhand al eens uit, zo kan je
inschatten welke tijd het beste past in dit spel.

NA DE ACTIVITEIT

De kleuters kunnen het gezelschapsspel waarbij ze ook
hun beurt moeten afwachten gaan spelen.

SLOT

Je kan het spelletje
meerdere keren spelen, op
verschillende momenten.

Later deze dag kan je gaan
kijken wat er nog allemaal
op de daglijn staat voordat
Jules zijn grootouders
terug ziet. Dit kan je enkele
keren doen.

Tijdens het vrij spel kunnen
de kleuters het 'wachten'
leren beleven tijdens een
zelfgemaakt gezelschaps-
spel. Ik noem het een
'voellotto'. Dit spel kan je
terugvinden in bijlage 7.

Wanneer Jules zijn
grootouders de dag nadien
heeft teruggezien, kan je
de foto (in bijlage 6)
bespreken met de kleuters.

KERN

Kringspel:

Er ligt een groot blad in
het midden van de kring.
We maken een tekening
voor oma en opa van
Jules, maar er is maar 1
kleurtje/wasco/knots.

De juf stelt een wekkertje
in, bijvoorbeeld 30 sec. Dit
geven we door in de kring.
Wanneer het wekkertje
afloopt, mag de volgende
gaan kleuren.

De kleuters leren wachten,
tegelijkertijd houden ze
zich met iets anders bezig.
In de lesvoorbereiding
vind je ook een leuk liedje.

INLEIDING 

Kort rollenspel met Jules
(zie lesvoorbereiding).

Aanduiden op de daglijn
wanneer Jules zijn
grootouders terug ziet.

MATERIAAL
Inleiding:  
- Handpop Jules 
Kern: 
- Groot blad met 1 knots 
- Wekkertje (met 

seconden) 
Slot: 
- Gezelschapsspel (zie 

bijlage 7) 
- Zakje voor losse kaartjes 
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Lesvoorbereiding kringspel: leren omgaan met wachten 
 

  
  

 

    Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs   
      Thomas More| Lepelstraat 2 | 2290 Vorselaar   

      

 
Voorbereiding begeleide 
activiteit 
 

  

Naam van de student: Chloë Joris Klas: Nijntjesklas 

School: GBS De Singel, Beerse Leeftijd: 2,5-3-jarigen 

Naam mentor: Hilde Kenis Tijdstip: Best aan het einde van de themalijn 

  

VOORBLAD 

Titel (aard van de activiteit, thema):  
Kringspel, missen =  leren wachten, dit gaan we al spelend leren aan de hand van een kringspel met 
een wekkertje. Themalijn: Jules mist zijn bomma en bompa in thema corona.  
  

Beginsituatie: Hoe ga je concreet rekening houden met de beginsituatie bij deze activiteit/dit aanbod? 
De kleuters uit mijn stageklas zijn 2,5 tot 3 jaar oud. Ze zijn het gewoon van spelletjes, 
muziekactiviteiten, … in de kring te spelen. Ze kunnen voor deze leeftijd ook best lang in de kring zitten. 
De kleuters spelen graag spelletjes, maar er zijn ook veel ongeduldige kindjes bij die altijd als eerste 
willen. Hier gaan we een spelletje voor doen. 
 
De impressie is al gepasseerd, de kleuters weten dus al dat Jules zijn grootouders erg mist en dat hij 
hiervoor verdrietig is. Kleuters zullen tijdens de coronacrisis te weten gekomen zijn dat missen ook heel 
lang wachten is. Voor een peuter is dit moeilijk te begrijpen hoe lang iets duurt. Dit wil ik concreet 
maken door een spelletje te spelen dat met tijd te maken heeft. 
 

Differentiatie (verplicht vanaf semester 3): 
- De activiteit is genderneutraal  
- De activiteit ligt dicht bij hun beleving en leefwereld 
- Het wekkertje steeds lang of kort instellen voor het rinkelt  
- Tijdens het doorgeven van het wekkertje een tekeningen maken, 1 voor 1 
- 1 of meerdere kleuters tegelijkertijd laten tekenen 
- Wit blad of een mooie kleurplaat 
- Aanduiden op de daglijn wanneer Jules zijn grootouders terug ziet 
- Met of zonder aftelblad  
- Verwerking met gezelschapsspel: 

o Wel of niet kijken wat je neemt uit het zakje 
o Kaartjes op karton of dik papier → beter voelen 
o Makkelijke of moeilijke kaarten: 4 of 8 dingen om te zoeken 

 
 
 

Datum: 2020 
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Doelstellingen: 

DB-WO-TIJ-
01.13 

VOORUITZIEN IN HET DAGVERLOOP DOOR EEN ACTIVITEIT TE PLANNEN. 
De kleuters kunnen vertellen wat we nog allemaal gaan doen voordat Jules zijn 
grootouders terug ziet. Dit uiteraard met visuele ondersteuning van de daglijn. 

 

DB-WO-MEN-
03.04 

De leerlingen kunnen hun beurt afwachten bij activiteiten in groep. 
De kleuters leren wachten/hun beurt afwachten. Tijdens de activiteit met het 
wekkertje leren ze wachten tot ze mogen tekenen en tot het wekkertje telkens 
afgaat. Dit kan lang of kort duren.  
Bij het gezelschapsspel wachten ze hun beurt af, hier ondersteunt de leerkracht bij.  

 

DB-WI-MTK-
01.09 

OP GROND VAN VORMHERKENNING EEN PUZZEL VOLTOOIEN 
De kleuters kunnen de kaartjes (met verschillende vormen) op de juiste plaats op 
hun kaart leggen. 

 

Organisatie: 
- In de zithoek gebeurt de inleiding 
- Groot blad in het midden van de kring, 1 kleurpotlood 
- Wekkertje doorgeven in de kring 
- Gezelschapsspel nadien aan een tafeltje  

 

Afspraken: 
- De kleuters blijven zitten op hun blokje 
- De kleuters geven het wekkertje door, bij diegene waarbij het rinkelt die mag gaan tekenen.  
- Tijdens het gezelschapsspel wacht elke kleuter zijn/haar beurt af. 

 

Materiaal: 
- Klaspop, in dit geval is het Jules 
- Groot blad/prent en 1 kleurpotlood/stift 
- Wekkertje 
- Gezelschapsspel: (zie bijlage 7) 

o 4 kaarten 
o Kleine kaartjes in een zakje  

 

Bronnen: 
- Observaties 
- Liedboek  
- www.google.com Geraadpleegd op 24/04/2020. 
- www.katrotje.com Geraadpleegd op 24/04/2020. 

 

Kernwoorden: 
Missen – wachten – Jules – bomma – bompa – wekkertje – rinkelen – tekenen – hoe lang – wanneer – 
blij – verdrietig – spel - …  
 

o Individueel 
o In samenwerking met 
o Overgenomen uit 

 

http://www.google.com/
http://www.katrotje.com/
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Om te onthouden (achteraf in te vullen): 
 

LESVERLOOP                                                                                              (opbouw + impulsen) 
Inleiding: 
De kleuters zitten in de zithoek. De juf speelt met Jules een kort rollenspel. 
 
Een voorbeeld: 
Jules: Pffff ik moet al zo lang wachten voordat ik mijn bomma en bompa terug zie. Ik vind het niet meer 
leuk.  
Juf: Nu is het niet meer lang Jules, je ziet ze terug als je naar huis mag. Wat gaan we nog allemaal doen 
voordat je ze terug ziet? 
Jules: Euhm, een spelletje, buitenspelen, schilderen, boterhammen eten, naar het toilet, spelen, koek 
eten, buiten spelen en een verhaaltje lezen.  
Juf: Heel goed Jules, dat is niet meer lang! 
 
De juf kan een gekleurde wasknijper op de daglijn hangen wanneer Jules zijn grootouders terug gaat 
zien.  
 
Juf: We gaan een spelletje spelen zei Jules net en het spelletje gaat over wachten, want onze Jules heeft 
al heel lang moeten wachten! Kunnen jullie al goed wachten?  
 

Kern: 
Er ligt een groot blad in het midden van de kring op de grond. Dit kan een wit blad zijn of een prent. Er 
is 1 kleurpotloodje. De kleuters geven een wekkertje door dat de juf telkens instelt, bijvoorbeeld om 40 
seconden.  
 
De eerste kleuter mag beginnen tekenen wat hij/zij wil. De tekening kan een kunstwerk zijn voor de 
oma en opa van Jules of het kan voor de klas zijn. De kleuters maken samen een echt kunstwerk. Je kan 
bijvoorbeeld een speciale stift meebrengen. 
 
Wanneer het wekkertje doorgegeven wordt in de kring zingen we een liedje: 

‘k Heb een wekker in mijn hand, die gaat reizen door het land 
Is hij hier, is hij daar, als j’hem hebt rinkel dan maar. 
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Je kan het ook zonder de tekening doen, wanner dit de moeilijk is voor de kleuters. Dan gaat het 
wekkertje rond in de kring terwijl je het liedje zingt. De kleuter die het wekkertje dan krijgt mag 
bijvoorbeeld een beweging doen die de andere kleuters dan nadoen. 
 
Impulsen: 

- Als we het liedje zingen, geef je het wekkertje telkens aan het kindje naast jou. 
- Wie wil er graag iets tekenen? 
- Wat ga je tekenen? 
- Duurde het lang voor het wekkertje afging? 
- Oei ze was nog niet begonnen met tekenen, duurde het kort? 
- Bij wie is het wekkertje gaan rinkelen? 
- Wie mag er nu gaan tekenen? 
- … 

 
Wanneer ik merk dat de betrokkenheid daalt haal ik er meerdere kleurtjes bij en mogen alle kleuters 
iets tekenen.  

 

Slot: 
Aan het einde van de dag overlopen we nog eens hoe lang Jules nog moet wachten, nu is het echt niet 
meer lang. Jules kan de volgende dag een “foto” meenemen van hem en zijn bomma en bompa. Deze 
vind je in bijlage 6. 
 
De kleuters kunnen het “leren wachten” nog verder beleven en verwerken door een gezelschapsspel 
te spelen dat ik zelf gemaakt heb (zie bijlage 7). Het is een voellotto. Elke kleuter krijgt 1 kaart, er is ook 
een zakje met daarin allemaal kaartjes met vormen in. Om de beurt neemt elke kleuter 1 vormpje. Als 
het prentje niet op zijn/haar kaart past, gaat het terug in het zakje. Wie zijn/haar kaart als eerste vol 
heeft is de winnaar.  
 
Impulsen: 

- Eerst mag … en dan mag jij. 
- Is het juist? Kan je het ergens leggen? 
- Nu moet je weer even wachten tot het jouw beurt weer is. 
- Nu mag …. 
- Nu is het aan …. 
- Jij moet er nog maar eentje hebben, super goed!  
- Goed voelen wat je nodig hebt, voel het als een hartje? 
- Je mag maar eentje tegelijkertijd nemen. 
- Je mag niet piepen als je een kaartje neemt. (uitzondering bij 2,5-jarigen indien het niet lukt) 
- … 

 
 

 

 

 



Bijlagen 
Bijlage 1: Themamap 

Brainstorm 
 

Brainstorm algemeen thema ‘corona’ op mijn niveau. 
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Brainstorm algemeen thema ‘corona’ op kleuterniveau. 
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Brainstorm mogelijke themalijnen. 
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Brainstorm mogelijke impressieactiviteiten. 
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Brainstorm mogelijke verwerkingsactiviteiten.  



Themaverantwoording - betekenisvolheid 

Vanuit de kleuters: 

De kleuters zijn al een lange tijd niet meer op school geweest, ook thuis is de situatie niet meer 

zoals voordien. Mama en papa werkten van thuis uit of zijn gewoon thuis. Sommige andere 

mama’s en papa’s moeten misschien nog veel meer gaan werken. De kleuters zaten het 

grootste deel van de tijd thuis. De speeltuinen, pretparken en andere leuke plekken waren/zijn 

gesloten. Ook bij familie mocht je niet op bezoek. Misschien hebben de kleuters hun 

grootouders al weken niet gezien. Zij zullen dit heel gek vinden en maken misschien voor het 

eerst in hun leven kennis met het hele lange wachten. Ook zullen ze hun familie missen, hier 

moeten ze ook mee leren omgaan. Hierbij komen enorm wat gevoelens kijken waar peuters 

moeilijk mee kunnen omgaan.  

Overal waar je komt, zie je mensen met mondmaskers, handschoenen, …. De kinderen vragen 

zich vast af hoe dit komt. Ook elkaar aanraken; knuffelen, handjes geven, kusjes geven, … mag 

niet meer en dit zal vast nog een tijdje zo blijven. Voor peuters is dit heel moeilijk te begrijpen, 

zij denken vaak niet na bij wat ze doen. De maatregelen die deze crisis met zich meebracht 

zullen zij waarschijnlijk weinig toepassen. Niezen/hoesten in je elleboog is voor een peuter bijna 

onmogelijk, ook de 1,5 meter afstand bewaren kunnen zij niet inschatten. Je gezicht niet 

aanraken, nog iets waar peuters niet bij nadenken. Ze steken alles in hun mond, zowel 

speelgoed als hun handjes. De handjes moeten daarom goed gewassen worden, dit kunnen ze 

niet alleen. Peuters hebben veel hulp nodig in van een volwassenen en dat werd in deze periode 

nog meer dan duidelijk. 

 

Vanuit mezelf: 

Onze opleiding legde ons het thema “corona” op, wij mochten zelf (vanuit de kleuters uit onze 

stageklas) van hieruit een themalijn bedenken. Als ik ga kijken wat bij mij het meeste blijft 

hangen bij heel dit gebeuren, zijn dit de behandelingen, de doden, de mondmaskers en alle 

heisa die je elke dag op TV ziek verschijnen. Dit zijn dingen die je niet met peuters gaat 

bespreken.  

Als ik dan verder ging nadenken, mis ik eigenlijk mijn familie en vrienden heel erg. Ik heb ze op 

deze moment al langer dan een maand niet gezien en dat begin ik wel te voelen. Zeker met 

Pasen, wanneer bij ons normaal de hele familie samenkomt, kreeg ik een heel vreemd gevoel. 

Ik zie mijn familie normaal 1 keer per week, op zondag. Dit gaat nu ook niet door. Ik zie mijn 

grootouders nog wel, van op afstand, omdat ik voor hen naar de winkel ga, maar dit is toch niet 

hetzelfde. 

Ik kan mij voorstellen dat kleuters hun familie ook heel hard missen. Zij komen meestal vaak bij 

hun (over)grootouders en ze mogen hen nu niet meer zien.  

Het “missen” in tijden van corona staat denk ik voor iedereen centraal. We missen niet alleen 

personen, maar ook het shoppen, op restaurant gaan, iets gaan drinken, …. Het is leuk in ons 

kot, maar het hoeft voor mij toch niet meer te lang te duren.  
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Vanuit de omgeving/mogelijkheden: 

De omgeving van de kleuters werd opeens een heel pak kleiner, deze zou normaal gezien enkel 

bestaan uit hun gezin. Wanneer je de hele dag thuis bent zijn er dus niet veel mogelijkheden 

om iets te gaan doen. Kleuters zullen vast en zeker veel gaan wandelen en gaan fietsen zijn, 

misschien gingen ze ook op berenjacht! 

Wanneer kleuters mee naar de winkel zouden gaan, zien ze mensen met mondmaskers en 

handschoenen. Dit is misschien wel wat akelig voor hen, dit zijn we allemaal niet gewoon, 

normaal gezien dragen alleen dokters en tandartsen mondmaskers.  

In de omgeving van de school is eigenlijk niets speciaal te zien dat met het “corona-gebeuren” 

te maken heeft. Er is een rusthuis op 5 minuten rijden met de auto, waar vast heel wat 

grootouders verdrietig zijn omdat ze hun kleinkinderen niet meer zien.  

Ook is er een bpost-kantoor in de buurt waar eventueel kaartjes kunnen gepost worden naar 

de grootouders van de kleuters. 

In de zaal is een groot scherm waar eventueel filmpjes en foto’s van grootouders of andere 

familieleden kunnen getoond worden aan de kleuters. Deze zouden de ouders dan kunnen 

doorsturen naar de klasleerkracht.  
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Achtergrondinformatie  
Infomap: achtergrondinformatie 

Achtergrondinformatie op eigen niveau 

Geraadpleegde bronnen: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/16/droge-hoest-zere-keel-koorts-let-op-deze-symptomen-

a3993911 Geraadpleegd op 10/04/2020. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/ Geraadpleegd op 18/04/2020. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/3-vragen-over-het-mondmasker-beantwoord-door-

viroloog-steven-van-gucht/ Geraadpleegd op 10/04/2020. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19 Geraadpleegd op 10/04/2020. 

https://newsweek.be/geneesmiddelen-en-een-vaccin-tegen-covid-19-hoe-ver-staan-we/ 

Geraadpleegd op 10/04/2020. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200302_04872755  Geraadpleegd op 18/04/2020 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/in-kaart-zoveel-bevestigde-besmettingen-met-het-

coronavirus-telt-uw-gemeente~aa423070/ Geraadpleegd op 22/04/2020 

https://verkenjegeest.com/missen-is-meer-dan-alleen-terugdenken-aan/ Geraadpleegd op 

26/04/2020. 

https://www.deblauwelelie.be/corona-speciale-editie-5-missen-van-vrienden-en-familie 

Geraadpleegd op 29/04/2020. 

 

 

Wat is Covid-19? 

COVID-19, voluit coronavirus disease 2019, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door 
het virus SARS-CoV-2. De ziekte dook eind 2019 op in Wuhan, hoofdstad van de Chinese 
provincie Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie maanden naar andere delen van de wereld. 
Vanaf 11 maart 2020 is er officieel sprake van een wereldwijde pandemie, die vaak wel 
de coronapandemie wordt genoemd. De ziekte wordt verondersteld een zoönotische oorsprong te 
hebben. 

De ziekte is vooral besmettelijk door hoesten of niezen, de druppeltjes die dan vrijkomen kunnen 
andere mensen (en sommige dieren) besmetten. 

Sinds januari 2020 wordt er naar een geneesmiddel voor de nieuwe ziekte COVID-19, gezocht. Ook 
wordt er gewerkt aan een vaccin tegen SARS-CoV-2. 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/16/droge-hoest-zere-keel-koorts-let-op-deze-symptomen-a3993911
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/16/droge-hoest-zere-keel-koorts-let-op-deze-symptomen-a3993911
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/3-vragen-over-het-mondmasker-beantwoord-door-viroloog-steven-van-gucht/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/3-vragen-over-het-mondmasker-beantwoord-door-viroloog-steven-van-gucht/
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://newsweek.be/geneesmiddelen-en-een-vaccin-tegen-covid-19-hoe-ver-staan-we/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200302_04872755
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/in-kaart-zoveel-bevestigde-besmettingen-met-het-coronavirus-telt-uw-gemeente~aa423070/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/in-kaart-zoveel-bevestigde-besmettingen-met-het-coronavirus-telt-uw-gemeente~aa423070/
https://verkenjegeest.com/missen-is-meer-dan-alleen-terugdenken-aan/
https://www.deblauwelelie.be/corona-speciale-editie-5-missen-van-vrienden-en-familie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infectieziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronapandemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6nose
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneesmiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaccin
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Wat zijn coronavirussen? 

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende 
dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige 
coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen 
dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie 
kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder 
verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS. 

 

Ontdekking van de ziekte: 

De ziekte werd voor het eerst vastgesteld in de Chinese miljoenenstad Wuhan, bij patiënten met 
een longontsteking zonder aanwijsbare oorzaak. Het was dokter Li Wenliang die op 30 december 2019 
zijn collega's waarschuwde dat een epidemie dreigde. Vervolgens verspreidde de ziekte zich 
razendsnel, doordat de Chinese overheid aanvankelijk de zaak onder de pet wilde houden, door de 
afwezigheid van immuniteit onder de plaatselijke bevolking, en doordat veel 
internationale, asymptomatische reizigers vanuit Wuhan het virus mee naar huis namen. Op 11 maart 
2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend dat er officieel sprake was van 
een pandemie.  

COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. Initieel 
leek de uitbraak gelinkt aan South China Seafood City. Op deze markt worden zeevruchten, kippen, 
vleermuizen, marmotten en andere wilde dieren verkocht, wat erop wijst dat het virus waarschijnlijk 
van een dierlijke bron afkomstig is. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich 
ondertussen ook verspreid in andere landen. 

 

Besmetting:  

Besmettingswijze: 

Tussen mensen vindt ziekte-overdracht plaats via druppelinfectie vanuit de luchtwegen. Het virus 
bevindt zich in slijm dat vooral door hoesten en niezen wordt uitgestoten. In veel landen geldt, op 
straffe van een boete, de verplichting afstand tot andere personen te bewaren van anderhalf meter. 
Tijdens medische behandelingen, zoals intuberen, kunnen besmettelijke aerosolen in de lucht 
terechtkomen. Besmet slijm kan via de handen op de slijmvliezen van andere personen terechtkomen, 
en kan ook oppervlakken besmetten waardoor het virus zich verder kan verspreiden. Het is onduidelijk, 
hoe lang het virus buiten het lichaam besmettelijk blijft. Van andere virussen is bekend, dat de duur 
van de besmettelijkheid afhangt van luchtvochtigheid, temperatuur, ultraviolette straling, het soort 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Miljoenenstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Longontsteking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epidemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afweer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asymptomatisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte-overdracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Niezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bekeuring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intuberen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slijmvlies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvochtigheid
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oppervlak waarop het virus terechtkomt, de druppelgrootte en de aanvankelijke hoeveelheid 
virusdeeltjes. 

Er zijn geen aanwijzingen voor besmetting via de borstvoeding of via een bevalling, zolang de 
aanbevolen extra handhygiëne in acht wordt genomen. De baby van een besmette moeder lijkt juist 
antilichamen te hebben meegekregen bij de geboorte.  

Het virus kan zich zowel diep in de longen als in de bovenste luchtwegen vermenigvuldigen. Dat laatste 
zou mede verklaren waarom patiënten met milde symptomen al besmettelijk kunnen zijn.  

Heeft het zin om een mondmasker te dragen? 

Het gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voorkomen, heeft alleen zin in 
ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het 
lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke 
plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde. 

Steven Van Gucht: “Het dragen van een chirurgisch masker heeft vooral zin voor mensen die al besmet 
zijn met het coronavirus. Zo’n masker beschermt hun omgeving tegen de ziektekiemen die ze bij zich 
dragen en belet besmetting door de druppels die verspreid worden bij het hoesten, niezen en praten. 
Ook zorgpersoneel dat werkt in een omgeving waar patiënten met het coronavirus worden behandeld, 
hebben baat bij een masker. Voor de gezonde man in de straat heeft het dragen van zo’n masker 
dus weinig nut.” 

Soorten mondmaskers: 

2 verschillende soorten: 

• het chirurgisch masker wordt, zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt door chirurgen. 
Tijdens operaties zorgen ze er zo voor dat de microben in hun mond niet terechtkomen in de 
wonde 

• respiratoire maskers (FFP2 en FFP3) zijn professionele maskers voor gezondheidswerkers. Dit 
soort maskers wordt gebruikt in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus of andere 
infectieziekten verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze 
patiënten wordt onderzocht. Het is belangrijk dat deze maskers gereserveerd blijven voor het 
zorgpersoneel. Bovendien krijgt het zorgpersoneel dat zo’n masker moet gebruiken een 
opleiding, want het is belangrijk dat deze maskers met kennis van zaken aangebracht en 
verwijderd worden. Er moet bovendien een pastest gebeuren om zeker te zijn dat het masker 
goed aansluit op het gezicht. Een respiratoir masker bemoeilijkt ook de ademhaling. Bij 
verkeerd gebruik zijn deze maskers nutteloos.” 

Incubatietijd: 

De mediaan van de incubatietijd is ongeveer vijf dagen, met uitersten van één tot twaalf dagen voor 
quarantaine-doeleinden wordt veertien dagen aangehouden. Er zijn meldingen van Chinese 
onderzoekers van zeldzame incubatietijden tot 24 dagen.  

Asymptomatische besmetting: 

Er zijn aanwijzingen dat iemand een ander kan besmetten vóórdat zich bij diegene ziekteverschijnselen 
manifesteren. Besmetting door mensen bij wie de ziekte asymptomatisch verloopt is onzeker, maar 
wordt niet onmogelijk geacht. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Borstvoeding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevalling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediaan_(statistiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Incubatietijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asymptomatisch
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Wie loopt een groter risico? 

• Personen ouder dan 65 jaar 

• Personen met diabetes 

• Personen met hartziektes 

• Personen met long- of nieraandoeningen  

• Personen van wie het immuunsysteem verzwakt is 

Deze mensen blijven best zoveel mogelijk thuis. Vermijden contact met anderen buiten hun 
gezin en volgen alle maatregelen rond hygiëne goed op. Ook gezinsleden komen best zo weinig 
mogelijk in contact met andere mensen. 

Zwangere vrouwen: 

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor deze infectie, 
of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere 
vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin mensen zwanger worden heel weinig 
ernstige besmettingen. Er zijn geen aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap een negatief 
effect heeft op de foetus of dat het virus tijdens de zwangerschap overgedragen kan worden van 
moeder op kind. 

Kinderen meer kans op besmetting? 

Kinderen kunnen ook besmet geraken met het coronavirus, maar ze lopen weinig risico om erg ziek te 
worden. Ze kunnen wel makkelijk het virus doorgeven, zelfs als ze nog geen symptomen vertonen. Wij 
bevelen dus aan om contact te vermijden tussen kinderen en de risicogroepen, zoals hun grootouders. 

 

SYMPTOMEN: 

De belangrijkste symptomen van COVID-19 zijn koorts, hoesten, kortademigheid en vermoeidheid. 
Een deel van de besmette personen heeft milde, of helemaal geen symptomen. Echter met name bij 
personen met een verminderde afweer, zoals ouderen en chronisch zieken, kan de ziekte uitlopen op 
een ernstige longontsteking met soms dodelijke afloop. De ziekte-overdracht vindt vooral plaats 
via hoesten en niezen, waarbij besmette druppeltjes worden ingeademd. 

 

De ziekte wordt gekenmerkt door griepachtige symptomen, waaronder koorts, hoesten, 
kortademigheid, spierpijn, vermoeidheid. 

De ziekte kan de longen aantasten door: virale vermeerdering, hyperreactiviteit van 
het immuunsysteem en afbraak van longweefsel. In ernstige gevallen leidt het tot een 
virale longontsteking, acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis, uitval van 
de nieren en septische shock met mogelijk een fatale afloop. 

Het grootste deel van de patiënten heeft geen, milde of matige symptomen, 
ontwikkelt antilichamen tussen zes tot twaalf dagen, en is daarna voor een periode beter bestand 
tegen het virus (immuun). Milde symptomen zijn keelpijn, lichte hoest en een verhoging van de 
lichaamstemperatuur tot 38,0 °C. Matige symptomen zijn vooral longontstekingen die zonder 
ziekenhuisopname genezen. 
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BEHANDELING: 

Er is geen geneesmiddel voor de ziekte bekend, daarom worden patiënten in (thuis)isolatie geplaatst. 
Wel kunnen de symptomen verminderd worden, zodat het immuunsysteem tijd krijgt om het virus te 
bestrijden. Er zijn veel onderzoeken of bestaande medicijnen voor andere ziekten ook werkzaam zijn 
en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en vaccins.  

Bij zeer ernstig zieke patiënten kunnen er complicaties van de ziekte optreden, zoals een 
bacteriële superinfectie. Deze patiënten krijgen hiertegen antibiotica toegediend 

 

Beademing: 

Een deel van de patiënten heeft extra zuurstof nodig door middel van beademing. Eventueel aangevuld 
met vernevelen, uitzuigen, afwisselend liggen op de linker- en rechterzij, rug en buik, hulp bij rechtop 
zetten en bij hoesten. Tijdens de coronapandemie ontstond hierdoor in 2020 een tekort 
aan beademingsapparaten. Een aantal bedrijven en instituten zochten naar oplossingen, onder meer 
studenten van de TU Delft. Op de markt verschenen meerdere open source-oplossingen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneesmiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Complicatie_(medisch)
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Vaccin: 

Bij Janssen Pharmaceutica onderzoeken ze momenteel een minder experimentele aanpak: het ontwikkelt 
een op vectoren gebaseerd vaccin, een methode die leidde tot het ebolavaccin. 

In wezen is het gebouwd op een niet-replicerend virus (of virale vector) waaraan een beetje 
coronavirusgenetica is toegevoegd. Het vaccin zou in de spieren van een persoon worden geïnjecteerd, 
waar het geïnjecteerde virus een eiwit genereert. Als dat eiwit correct ‘vouwt’ (de juiste vorm bereikt), kan 
het een immuunrespons veroorzaken. Het virus dat als vector wordt gebruikt, kan trouwens niemand ziek 
maken. 

Het vaccin bevindt zich nog in de preklinische onderzoeksfase en volgens Hanneke Schuitemaker, hoofd 
virale vaccins bij Janssen, zouden menselijke proeven in het najaar starten. 

Het vaccin is in de maak en zou begin 2021 klaar zijn. 

Andere bedrijven werken ook aan een vaccin, sommigen beweren dat dit in september al zou klaar zijn. 

 

TEST: 

Hoe wordt het coronavirus getest? 

Wie ziek is en zich op het coronavirus wil laten testen, kan daarvoor op elke spoedgevallendienst 
terecht. Niettegenstaande de soms grote toestroom van patiënten én stalen kent u enkele uren later 
al het verdict. 

Welke ziekenhuizen kunnen patiënten op het coronavirus testen? 

Het eerste aanspreekpunt blijft je huisarts. Maar in principe kunnen mensen op elke 
spoedgevallendienst van een lokaal ziekenhuis terecht. Zij zijn uitgerust met het nodige materiaal om 
bij patiënten stalen af te nemen. 

Duurt dat lang, zo’n staalname? 

20 onaangename seconden. Daarbij wordt een wattenstaafje in één van de neusholtes ingebracht. Dat 
staal wordt vervolgens opgestuurd naar het lab van viroloog Marc Van Ranst aan de KU Leuven, dat 
voor ons land als referentielabo is aangeduid. 

Wanneer valt vervolgens het verdict? 

Het transport van het staal naar Leuven niet meegerekend, kent u 4 à 5 uur later de uitslag. Is die 
negatief, dan stopt de procedure. Wijst de analyse uit dat u waarschijnlijk met corona bent besmet, 
volgt een tweede definitieve test, die opnieuw zo’n 4 à 5 uur in beslag neemt. 

En in tussentijd? 

Dat hangt wat van geval tot geval af. Mensen die zich nog goed voelen, kunnen – nadat ze een staal 
hebben afgestaan – thuis op het resultaat wachten. We vragen deze mensen wel om thuis de nodige 
quarantainemaatregelen te nemen en zich af te zonderen van andere mensen in afwachting van het 
verdict. Bij mensen die toch al wat zieker zijn, is het misschien eerder aangewezen dat ze even in het 
ziekenhuis blijven tot de uitslag beschikbaar is. 

Gaan alle stalen naar de KU Leuven? 

Het merendeel wel. “Wij hebben als referentielab de capaciteit om dagelijks honderden stalen te 
testen, en kunnen dit desnoods optrekken tot zelfs enkele duizenden”, aldus Van Ranst, die 
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beklemtoont dat er op dit moment geen sprake is van langere wachttijden. Daarnaast zijn een aantal 
ziekenhuizen bij machte om zelf stalen te testen op corona: het gaat om het UZ Gent, het UZA, het UZ 
Leuven, het Sint-Jan-ziekenhuis in Brugge en het AZ Aalst. Blijkt uit hun controle dat u geen corona 
hebt, dan bent u 100 procent zeker corona-vrij. Is de test positief, volgt een bijkomende controle door 
het referentielab van de KU Leuven. 

Wat moet dat niet kosten, al die testen? 

Ongeveer 20 euro.  

 

MAATREGELEN: 

Wat moet ik zelf doen? (zie bijlage 1: affiche coronavirus) 

Je respecteert de algemene hygiënemaatregelen en je laat minimum 1,5 meter tussen elkaar, behalve 
bij leden van een gezin die onder hetzelfde dak wonen. Je vermijdt een mix van verschillende leeftijden 
en mensen die voor de maatregelen nog niet met elkaar in contact kwamen. 

• was regelmatig je handen met water en zeep 
• bedek je mond met een papieren zakdoekje bij het niezen en hoesten en gooi het weg na 

gebruik, was je handen 
• als je geen zakdoekje bij de hand hebt, hoest of nies dan in de binnenkant van je arm, niet in 

je handen 
• als je ziek bent, blijf dan thuis.” 

 

Hoe was je je handen? 

Was je handen liefst met stromend water, bij voorkeur warm of lauw, en vloeibare zeep. Als je 
onderweg bent en je handen niet kan wassen, raak je gezicht dan zo weinig mogelijk aan en was je 
handen meteen bij aankomst. Als je geen water, zeep en handdoek in de buurt hebt en je handen toch 
wil reinigen, kan je alcoholgel gebruiken. (zie bijlage 2: stappenplan) 

 

Wanneer mag ik buitenkomen? 

Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buitenkomen voor volgende 

zaken: 

• Gaan werken 

• Een verplaatsing in het kader van je werk 

• Naar de winkel gaan 

• Naar de bankautomaat of een postkantoor gaan 

• Naar de dokter gaan 

• Naar de apotheek gaan 

• Hulp bieden aan minder zelfredzame personen (minderjarigen, ouderen, gehandicapten, 

kwetsbare personen) 

• Een fysieke activiteit in openlucht (maar met aandacht voor de hygiënemaatregelen) 
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Tips om jezelf en je familie te beschermen: 

1. Blijf thuis, zeker als je ziek bent. 

2. Was vaak je handen. 

3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak. 

4. Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. 

Geef het virus niet door aan anderen: 

1. Geef geen hand, kus of knuffel. 

2. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus: 

• mensen ouder dan 65 jaar 

• mensen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren 

• mensen die gevoelig zijn voor infecties 

3. Laat kinderen niet in contact komen met oude mensen. Kinderen worden niet heel ziek van het 
coronavirus, maar ze kunnen het wel makkelijk doorgeven. 

4. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent. 

 

De recreatieve delen van deze parken moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). De parken en bossen mogen 
openblijven met respect voor de fysieke afstand van 1,5 meter. Hierop moet worden toegezien. 

Attractieparken, dierenparken, binnen- en buitenspeeltuinen, kinderboerderijen, casino’s, 
gokkantoren, recreatieve centra zijn gesloten. 

Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, 
groepsactiviteiten (groepsfietstochten, groepswandelingen,…), gocarts voor één of meerdere 
personen, privé paardrijlessen, brandingssporten (surfen, …), speelpleinen (in- en outdoor), … zijn 
geannuleerd. 

Sporthallen (inclusie personal training), zwembaden, fitnesszalen en golfclubs zullen gesloten zijn. 

Individueel sporten: 

Ja, zolang deze activiteit alleen wordt beoefend tussen familieleden die onder hetzelfde dak wonen of 
altijd met dezelfde vriend, met inachtneming van 1,5 meter tussen elke persoon. 

Bijeenkomsten: 

Alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folklorische, sportieve of recreatieve activiteiten 

worden verboden t.e.m. 3 mei (voorlopig), ongeacht of ze privé of publiek zijn. Uitzondering is de 

beoefening van een individuele fysieke buitenactiviteit of met de gezinsleden die onder hetzelfde dak 

wonen of telkens met dezelfde vriend. Dit alles met respect van 1,5 meter afstand tussen elke persoon, 

behalve bij familieleden die onder hetzelfde dak wonen. = GEEN familiefeesten! 

Fysieke activiteiten en wandelingen worden aangemoedigd, respecteer hierbij de fysieke afstand van 

1,5 meter. Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de 

uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. In het kader van deze activiteiten 
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moet men permanent in beweging zijn. Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten, 

te picknicken of te zonnebaden. 

Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De 

maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een 

mentale handicap. Voor de activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en 

niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing 

voor personen met een beperkte mobiliteit. 

Verplaatsingen met de auto om een luchtje te gaan scheppen zijn toegestaan voor: 

• Gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar; 

• Personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere vrouwen); 

• Begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking; 

Familie bezoeken: 

Een samenkomst met familie die niet onder hetzelfde dak woont, is niet toegelaten. Behalve om hulp 

te bieden aan kwetsbare familieleden (ouderen, mindervaliden, minderjarigen en andere kwetsbare 

personen). 

 

Handelszaken en winkels: 

Winkels die openblijven: 

Alle fysieke winkels en handelszaken zijn gesloten, behalve: 

• Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22u) 

◼ Wat zijn voedingswinkels? 

▪ Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen 

mogen geopend blijven, als: 

▪ er geen verbruik ter plaatse is; 

▪ de nodige maatregelen genomen zijn om het verbruik ter plaatse te 

verhinderen; 

▪ men in staat is om de fysieke afstand van 1,5 meter tussen de klanten 

te organiseren. 

▪ Hieronder vallen supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, bio- en 

hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, sociale kruideniers, 

… 

▪ De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan. 

• Dierenvoedingswinkels 

• Apotheken 

• Krantenwinkels 

• Tankstations en brandstofleveranciers 
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• De telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel 

voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak 

• Winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één 

klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak 

Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, papierwarenwinkels, 

parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash, babywinkels…) zijn 

gesloten, maar deze winkels mogen indien mogelijk hun telefonische en onlineactiviteiten 

verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf mag niet. 

Tabaks- en e-sigarettenwinkels blijven gesloten. 

Alle nieuwe initiatieven zoals pop-ups of garageverkopen worden verboden. 

Intussen op (18/04) zijn de doe-het-zelfzaken en de tuincentra weer open.  

Voorwaarden in de winkels: 

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten gerespecteerd worden: 

• De nodige maatregelen moeten genomen worden zodat een fysieke afstand van 1,5 meter 

gegarandeerd kan worden. Deze maatregel geldt niet voor personen die onder hetzelfde dak 

wonen zoals bijvoorbeeld ouders met hun kinderen. 

• In supermarkten mag maximaal 1 klant per 10m² en voor maximaal 30 minuten aanwezig zijn. 

• In de mate van het mogelijke ga je alleen naar de winkel. 

• Winkels die open mogen blijven, mogen geen solden en promoties aanbieden. 

• Nachtwinkels moeten sluiten om 22u. 

 

Wat met cash geld? 

Elektronische betalingen worden aangemoedigd. Cash geld is niet besmet, maar door elektronisch te 
betalen respecteer je de sociale afstand. 

 

Hamsteren: 

Het is NIET nodig om te hamsteren. Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad 
worden en blijven open zoals gebruikelijk. 

 

Zijn er nog voldoende geneesmiddelen? 

Ja, er zijn geen problemen met de bevoorrading van geneesmiddelen. Om het hamsteren tegen te 
gaan, krijg je maar 1 doosje geneesmiddelen mee die paracetamol bevatten, tenzij een medisch 
voorschrift anders bepaalt. 
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Besmettingen per gemeente: 

In Beerse, de gemeente waar mijn stageschool zich bevindt, zijn op 22 april 32 besmettingen 
geregistreerd. Dit zijn er meer, maar ik vind het nog een laag cijfer. Dit is 1 besmetting op 565 inwoners.  

Ik kan er dus wel vanuit gaan dat de kleuters uit mijn stageklas waarschijnlijk niet ziek zijn geworden 
en hun familie ook niet, deze kans is groot. De meerderheid zal dus zeker niet in aanraking zijn gekomen 
met de dokter of het ziekenhuis. Waar ze wel mee in aanraking kwamen was het thuis zitten en het 
missen van bepaalde mensen en activiteiten. 

De omliggende dorpen waar misschien ook kleuters wonen: 

Vosselaar: 22 besmettingen, 1 op 509 inwoners. 

Turnhout: 72 besmettingen, 1 op 620 inwoners. 

Merksplas: 9 besmettingen, 1 op 956 inwoners. 

Rijkevorsel: 21 besmettingen, 1 op 574 inwoners. 

Lille: 58 besmettingen, 1 op 285 inwoners. 

Hieruit kan ik besluiten dat waarschijnlijk maar een heel beperkt aantal kleuters rechtstreeks te maken 
heeft gekregen met het coronavirus. Misschien was iemand die ze kennen wel besmet, maar dichte 
familie lijkt me de kans klein. 

 

Missen – gevoelens 

Iemand missen is een van de pijnlijkste gevoelens die je maar kunt ervaren. Het gaat verder dan alleen 
maar terugdenken aan de goede tijd die je met diegene had. Er zijn vele voorbeelden van mensen die 
we zouden kunnen missen: grootouders/familie die je door de coronacrisis niet meer kon zien, je 
vriendjes op school, de juf, …. Ook buiten de coronacrisis kan dit al in de kleuters hun leven zijn 
voorgekomen, enkele voorbeeld; een vriendje dat verhuisde, een (over)grootouder die stierf,  …. 

We willen mensen niet missen, maar toch overkomt het ons, we kunnen het niet controleren en het 
doet veel pijn.  Als je ontzettend veel van iemand houdt, als je oprecht gelukkig met hem bent geweest, 
dan is het logisch dat je verdrietig bent, omdat je deze persoon niet meer ziet. 

Iemand missen is moeilijk uit te leggen. We zochten naar een definitie van ‘missen’ in het 
woordenboek, in de hoop dat het ons wat zou helpen. Het is een transitief werkwoord met als 
betekenis ‘het merken van de afwezigheid van iets dat er gewoonlijk was en dat vervangen werd door 
iets anders’. Op basis van deze definitie kunnen we enkele conclusies trekken. 

Missen omvat dus een gebrek aan iets dat vaak ‘gebruikt’ werd. Als we die definitie toepassen op 
gevoelens, kunnen we zeggen dat we iemand missen als we iemand die we eerst voortdurend zagen 
en van wie we ontzettend veel hielden, nu al lang niet meer gezien hebben. 

 

SOCIALE CONTACTEN IN TIJDEN VAN CORONA AAN DE SLAG...  

Na al 7 weken in lockdown te zitten zouden we bijna vergeten wat sociale contacten zijn. Ook voor de 
kinderen zijn het heel lastige en waarschijnlijk eenzamere momenten. Zeker kinderen die geen broer 
of zus hebben. Heb je tieners in huis? Dan is dit ook voor hen een heel lastige periode. Voor tieners zijn 
vriendschappen heel belangrijk, of net niet het belangrijkste in hun leven. Dit merk je nu ze verplicht 
worden om in hun kot te blijven. Het gemis is heel groot, ze raken gefrustreerd, hebben het lastig om 

https://verkenjegeest.com/degenen-die-jou-vandaag-verlaten-zullen-je-morgen-missen/
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de regels te respecteren. Vooral de vraag ‘wanneer zal alles weer normaal zijn’ is een vraag die veel 
tieners zich stellen. Voor kinderen met een extra zorgbehoefte is het extra moeilijk. Het wegvallen van 
de structuur, gecombineerd met de berichtgeving in de media zorgen voor een onrustige thuissituatie. 
Sommige kinderen kunnen ook heel moeilijk hun gevoelens verwoorden. Of kunnen het niet met 
woorden zeggen dat ze hun vriendjes, ouders of andere familieleden missen. Dit uiten ze dan door hun 
gedrag. Nu we allemaal thuis moeten blijven, merken we hoe de digitale wereld ons leven kan verrijken. 
Het moment dat we kunnen videobellen met vriendjes of familie zorgt dit ervoor dat het een beetje 
fijner aanvoelt. 

We geven graag enkele manieren mee om de sociale contacten van de kinderen te verruimen in Coronatijden?  

• Whatsapp videobellen: Dit kent iedereen wel. Een leuke en makkelijke manier om contact te houden 
met familie en vrienden. Ze kunnen zelfs met vier tegelijk videobellen. 

• Een brief schrijven: Vertel de kinderen maar over de goede oude tijd, de tijd van brieven schrijven. Wat 
is leuker om een brief of tekening te maken, deze op de post te doen en wachten tot je zelf een brief 
mag ontvangen in de brievenbus… Wedden dat jouw kind elke dag ongeduldig het bezoek van de 
postbode zit af te wachten.  

• Speelraam: Woon je in een straat waar nog kinderen wonen? Laat de kinderen via het raam met elkaar 
spelen. Zo spelen ze op een veilige afstand van elkaar toch samen. Zo kunnen ze spelletjes als pictionary 
of blad-steen-schaar spelen.  

• Familiekrantje: Vertellen wat je gegeten hebt, wat je gedaan hebt vandaag, kleine gelukjes delen… Laat 
het de kinderen op papier zetten of op mail en stuur het door naar gans de familie. Als iedereen van de 
familie dit doet zorgt dit voor verbinding en ook voor grappige momenten want wees maar zeker dat de 
ene nonkel het niet kan laten om een mopje in de mail te stoppen.  

• Verrassingspakketje voor de deur: Er wordt aan de deur gebeld en bij het openen ligt er een pakje voor 
de deur. Zo leuk! Leuk om te krijgen maar ook leuk om te geven. Ga een taartje of een bloemetje halen 
en laat je kind dit voor de deur van oma of opa zetten. Of laat je kind een verjaardagkroon aan de 
voordeur van het jarige klasgenootje zetten. 

Bijlagen 

Bijlage 1: Affiche coronavirus  
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Bijlage 2: Stappenplan handen wassen en ontsmetten 

 
 

 



Praktijkideeën 
Ideeën Bron 

IMPRESSIES/STARTACTIVITEITEN 

• Een videogesprek naspelen met de grootouders van Jules 

• Een brief toegestuurd krijgen van de grootouders van Jules 

• Een rollenspel spelen tussen Jules en Marie die zich vervelen thuis 

• ’s Morgens vertellen dat Jules heel verdrietig is, hij mist zijn familie 

• Een poppenkast spelen waarin Jules zijn familie mist 

• Het verhaal “Ik kan je niet missen” vertellen 

• Mezelf verkleden als de grootmoeder van Jules en hem komen verrassen 

• Zelf een verhaal schrijven met Jules in de hoofdrol, hierbij ook de prenten van Jules gebruiken 

• Foto’s van alle grootouders van de keuters uit de klas verzamelen en hier een spel rond maken 

• Een videogesprek houden met de grootouders van de kleuters uit de klas 
Opties voor een andere themalijn: 

• Verkleed als dokter in de klas komen en vertellen hoe belangrijk het is om je handen goed te 
wassen 

• Een filmfragment laten zien waarin wordt uitgelegd wat ‘corona’ juist is en wat we moeten doen, 
op maat van peuters 

• Filmpjes maken van mezelf waarin ik telkens met een weetje kom bv. handen wassen, geen kusjes, 
… 

• Al het speelgoed ligt op een hoopje en is vies, het moet gewassen worden 

• … 
 

WERELDORIËNTATIE 

• Zeep maken 

• Ontdekbak met gekleurde rijst 

• Speelgoed wassen met zeep en water 

• Cake bakken zoals Jules dat met zijn grootmoeder deed 

• Gaan fietsen zoals Jules dat mijn zijn grootvader deed 

• Cursus WO 1 en 2 

• Cursus wiskunde 1 en 2 

• Cursus MUZISCH WERKEN 

• Cursus BEELD 1 en 2 

• Cursus TAAL 1 en 2 

• Cursus BEWEGING 1 en 2 

• Cursus PDV 1, 2, 3 en 4 

• Lessen praktijk 1, 2 en 3 

• Zelf verzonnen 

• www.youtube.com 

• www.pinterest.com  

• www.google.com  
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.google.com/
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• IJsjes maken (gewoonte met grootouders) 

• Handen wassen → hoe en besef waarom 

• Familiestamboom leren kennen: oma en opa zijn mama en papa van mijn mama 

• Een vriendenboek maken met alle kindjes van de klas en de juf in 

• Postkantoor/postbus bezoeken 
 

WISKUNDIGDE ACTIVITEITEN 

• Tijd: kijken hoe lang het nog duurt voordat Jules zijn grootouders terug ziet 

• Kringspel met een kookwekker: kort – lang 

• Flesjes vullen tot aan het lijntje 

• Zeepjes maken: werken met 1 potje van dit, 1 potje van dat 

• 2 dezelfde zoeken in de ontdekbak 

• Tellen hoeveel grootouders je nog nodig hebt in een gezelschapsspel 
 

MUZISCH WERKEN 
BEELD 

• Jezelf schilderen (met vinger) voor de grootouders 

• Postkaarten maken die we kunnen opsturen naar familie die je mist/gemist hebt 

• Textuurverven met zand en scheerschuim: gevoelens uitdrukken bij het missen en wachten 

• Zeepjes maken met verschillende texturen en kleuren 

• Een foto van je familie versieren 

• Een foto van jezelf versieren  

• Schilderen/tekenen op muziek, rustig en luid 
 
DRAMA 

• Mezelf verkleden als de grootouders van Jules (1 voor 1) 

• Rollenspel spelen met Jules, vertellen waarom hij verdrietig is 

• Poppenkast rond Jules 

• Verhaal maken en inspreken 
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• Tekening maken met 1 kleurtje samen met de hele klas 

• … 
 
BEWEGING 

• Verstoppertje spelen 

• Kiekeboe-spelletjes 
o Doekjes  
o Dozen 
o Grote materialen waar je achter kan zitten 
o Lakens 
o … 

• Spelletjes met afstand 

• Elke kleuter in zijn eigen “huisje” 

• Overloopspel, de juf is het virus 

• Omloop met allerlei materialen die je niet mag aanraken 

• Bewegingskaarten die je kan nadoen, in je eigen huisje 

• Zakdoek leggen 

• De klas poetsen → groot-motorisch  

• … 
 
MUZIEK 

• Liedjes zingen die te maken hebben met: 
o Grootouders 
o Familie 
o Missen 
o Verdriet  
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• Tussendoor liedjes zingen 

• Ritmiekactiviteit met stokjes → luid en stil 

• Muzikaal verhaal 

• … 
 
DANS 

• Vrij dansen in de klas of tijdens de turnles 
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TAAL 

• Verhalen voorlezen 
o Ik mis je – Paul verrept 
o Ik kan je niet missen – Moritz Petz 
o Jules en zijn grootouders 
o … 

• Prentkijken 

• Uitspraakspel  

• Pictogrammen voor de duidelijkheid 

• Luisterhoekje  

• Verhaal over corona op youtube  
https://www.kinderopvangtotaal.nl/content/uploads/sites/3/2020/03/2020-03-2920NoorenhetCoronavirus-
def..pdf?fbclid=IwAR1fscfHuwBbLnuuY9_-XQ3BipCyv0AWiVL115pTrV24ZGBt61aZXKmfaGw 

 
 
KRINGACTIVITEITEN 

• Kringgesprek over wie zijn grootouders/familie mist/gemist heeft, wat doen jullie samen, … 

• Kringspel: wekkertje doorgeven 

• Kiekeboespel: iets verstoppen en terug tevoorschijn laten komen 

• Kijk eens … boos, blij, verdrietig, … aan de hand van kaartjes met voorbeelden op (Jules) 

• De ene kleuter kijkt met een emotie, de andere gaat raden hoe die kijkt vb. boos (3-jarigen) 

• Gevoelsmeter invoeren: kleuters zien hier duidelijk de kleuren van de gevoelens 

• Ra ra ra wat mis ik? (De juf legt een aantal voorwerpen in het midden met een doek erover. Ze 
neemt 1 voorwerp weg, de kleuters raden welk voorwerp verdwenen is.) 

•  

• … 
 

MEDIA 

• Filmpjes en foto’s 

• Filmpje via link van YouTube 

https://www.kinderopvangtotaal.nl/content/uploads/sites/3/2020/03/2020-03-2920NoorenhetCoronavirus-def..pdf?fbclid=IwAR1fscfHuwBbLnuuY9_-XQ3BipCyv0AWiVL115pTrV24ZGBt61aZXKmfaGw
https://www.kinderopvangtotaal.nl/content/uploads/sites/3/2020/03/2020-03-2920NoorenhetCoronavirus-def..pdf?fbclid=IwAR1fscfHuwBbLnuuY9_-XQ3BipCyv0AWiVL115pTrV24ZGBt61aZXKmfaGw
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• QR-code scannen 

• USB-stick vinden met foto’s en/of filmpjes 

• Thema dat in media komt → corona leeft enorm hard in de media, ook het missen, omdat je 
elkaar beter niet meer van dichtbij ziet 

• Radio met CD en koptelefoons 

• Videogesprekken met grootouders 

• Filmpje opnemen met de kleuters voor de grootouders 

• Videochatten met elkaar in de klas 

• … 
 
POPPENHOEK 

• Verkleden als grootouders/volwassenen die ze missen 

• Gevoelens nadoen in de spiegel aan de hand van een prent 

• Rollenspel: videochatten door soort poppenkast systeem → 2 kleuters verkleed, anderen kunnen 
kijken en terug praten 

• Rollenspel: handen wassen afstand houden, mondmaskers, handschoenen, handgel, zeep, … 

• Terug op bezoek gaan bij elkaar, elkaar terug zien 

• Dokterspraktijk met dokterspulletjes 

• Apotheek 

• Ziekenhuis en ziekenwagen → nadruk om de beschermkledij 

• …  
 
BOUWHOEK 

• Iets bouwen waar de kleuters zin in hebben na zo lang niet meer in de klas te zijn 

• Je huis bouwen 

• Het huis van grootouders bouwen 

• … 
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BOEKENHOEK 

• Boeken over missen, gevoelens, grootouders, wachten, … 

• Luisterverhalen toevoegen die kleuters zelf kunnen beluisteren 
 
ZANDTAFEL 

• Kleuters laten zoeken naar prentjes/foto’s van grootouders, 2 dezelfde vinden 

• Harde en zachte materialen toevoegen: vb. stenen en veertjes 
 
TAFELS 

• Ontdektafel: gekleurde rijst → experimenteren  

• Ontdektafel: piepschuim vulling/veren/… → experimenteren  

• Gezelschapsspel: voel lotto → beurt afwachten 

• Medicatie sorteren op kleur 

• Siroopjes maken 
 

 
BEWEGINGSHOEK 

• Speelgoed wassen 

• Springen van stip naar stip → afstand houden 

• Kiekeboe-spelletjes  
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Bijlagen Bron 
Kringspel rond gevoelens: 

 
 
Gevoelens Jules: 

 

www.google.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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Familie en kennissen van Jules: 
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Het huis van Jules: 

 
 
 
Huis grootouders Jules: 
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zelfgemaakt 
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Leeg gezicht: 

 
 
Corona maatregelen met Anna 

  

www.pinterest.com  

http://www.pinterest.com/


Ontwikkelingswaarde 
 

Mogelijke ontwikkelingswaarde na de coronacrisis 

Hoofd: 

− De kleuters kunnen hun gezinsvorm beschrijven, eventueel ook van de nabije familie. 

− De kleuter komen door impressie, experimenteren, exploreren en spel meer te weten over 
de dokter/het ziekenhuis 

− De kleuters herkennen wanneer mensen ziek zijn en dat ze beter kunnen worden. 

− De kleuters kunnen bij zichzelf en anderen het verschil zien tussen gezond en ziek. 

− De kleuters kunnen de gevoelens: blij, boos, bang en verdrietig herkennen en benoemen. 

− De kleuters kunnen beroepen en bezigheden van bekende volwassenen eenvoudig 
beschrijven. 

Handen: 

− De kleuters hebben goede gewoonten wanneer het gaat oer dagelijkse hygiëne aannemen 
→ handen wassen. 

− De kleuters kunnen samen of naast elkaar spelen. 

− De kleuters kunnen gevoelens uiten op verschillende manieren: met mimiek, je lichaam, 
muziek, beeldend werken, … 

− De kleuters kunnen zelf een mondmasker opzetten. 

− De kleuters kunnen de standaard doktersmaterialen gebruiken. 
Hart: 

− De kleuters ervaren het gevoel van iets/iemand te moeten missen. 

− De kleuters kunnen hun eigen gevoelens van blijheid, boosheid, angst en verdriet 
herkennen, uitdrukken en (voor 3-jarigen) benoemen. 

− De kleuters ervaren dat er verschillende redenen zijn om bang, boos, blij of verdrietig te 
zijn. 

− De kleuters ervaren dat ze verschillende gevoelens hebben. 

− De kleuters kunnen aan een volwassene vertellen hoe ze zich voelden in een recent 
gebeurde situatie. 

− De kleuters gaan spontaan en respectvol met elkaar om. 

− De kleuters kunnen flexibel omgaan met andere omstandigheden. 

− De kleuters ervaren verbondenheid met: anderen, omgeving en natuur. 

− De kleuters kunnen de functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en 
illustreren. 

− De kleuters kunnen genieten van het samen zijn, spelen en communiceren. 
 

Ontwikkelingswaarde die ik gekozen heb 

Hoofd: 
- De kleuters kunnen hun gezinsvorm beschrijven, eventueel ook van de nabije familie. 

Hart: 
- De kleuters ervaren het gevoel of de gevoelens die komen kijken bij van iets/iemand te 

moeten missen. 
- De kleuters kunnen hun eigen gevoelens van blijheid, boosheid, angst en verdriet 

herkennen, uitdrukken en (voor 3-jarigen) benoemen. 
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Uitwerking themalijn 
 

“Jules mist zijn bomma en bompa!” 

 

 

 

Deze themalijn wordt opgestart door alsof te videobellen met de bomma en bompa van Jules. 

Ik voorzie 2 verschillende filmpjes. In het ene filmpje kan de leerkracht met de handpop Jules 

antwoorden op wat bomma en bompa zetten. In het andere filmpje heb ik zelf de stem van 

Jules ingesproken en kan de leerkracht dus enkel het filmpje opzetten. Na dit filmpje denk ik 

dat het belangrijk is dat de kleuters hierover kunnen vertellen. Hebben zij al eens aan 

videobellen gedaan met hun familie? Wie missen zij? Wie hebben zij al lang niet meer gezien? 

Hoe voelen ze zich daarbij? Hoe voelt Jules zich? …. 

Als verwerkingsactiviteiten voorzag ik een uiteenlopend aanbod. Zowel een hoekverrijking, als 

een beeldactiviteit, als een kringspel, als een bewegingsspel. Deze activiteiten heb ik gekozen 

op basis van wat ik gezien heb bij de kleuters en wat zij geweldig vonden. Zo kon ik snel kiezen 

voor een bewegingsactiviteit, omdat de kleuters dit steeds geweldig vonden. Ook 

kringspelletjes of gewoonweg momenten in de kring, daar konden de kleuters enorm van 

genieten.  

Ik zou zelf na de impressie starten met de hoekverrijking. Ik koos voor de huishoek waar de 

kleuters het videobellen kunnen gaan naspelen. Hierna zou ik de beeldactiviteit plannen, omdat 

ze hierbij kunnen experimenteren en echt hun beleving kunnen verwerken door hun zintuigen 

te gebruiken. Na de beeldactiviteit is het tijd voor beweging! Wanneer ik dacht aan elkaar 

missen en dit linken aan peuters, dacht ik meteen aan kiekeboe-spelletjes en verstoppertje. 

Peuters vinden kiekeboe-spelletjes heel leuk. Ook leren ze onbewust met afstand bewegen. Als 

laatste koos ik voor een kringspel waarbij de kleuters leren wachten. Missen is eigenlijk ook 

wachten, soms heel lang wachten. Tijd zegt peuters niets, maar ze moeten wel leren wachten, 

dit is vaak moeilijk voor peuters. In dit spel leren ze op een speelse manier hun beurt afwachten, 

ook wachten ze samen tot Jules zijn grootouders terug ziet. Dit is niet binnen een week, want 

dit kunnen de kleuters uit mijn stageklas niet vatten. Het is aan het einde van de dag, zodat de 

juf op de daglijn kan aanduiden wanneer Jules zijn grootouders terug kan zien. 

Ik zie de activiteiten op deze volgorde, maar mijn mentor kan ze natuurlijk op een andere 

volgorde gebruiken. Er zijn ook nog veel mogelijkheden om andere activiteiten toe te voegen. 

Ik heb niet bijvoorbeeld 1 dag gevuld met activiteiten. Ik zie dit eerder gespreid over 2 (en een 

halve) dag.  

De lesvoorbereidingen kan je terugvinden onder “handleiding”. 
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Bijlage 2: Prenten impressieactiviteit  
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De gevoelskaarten voor oudere kleuters mag ik helaas niet met jullie delen. Ik heb ze 

aangekocht op de website www.katrotje.com. Op deze website kan je goedkope, leuke 

materialen vinden voor in de kleuterklas, zeker een aanrader! 

Hieronder geef ik enkele voorbeelden van de gevoelskaarten.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katrotje.com/
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Bijlage 3: Rollenspelkaarten 
 

Deze rollenspelkaarten mag ik helaas niet met jullie delen. Ik heb ze aangekocht op de website 

www.katrotje.com. Op deze website kan je goedkope, leuke materialen vinden voor in de 

kleuterklas, zeker een aanrader! 

Hieronder geef ik enkele voorbeelden van de rollenspelkaarten. In het documentje dat je op de 

website van katrotje kan kopen zitten er 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.katrotje.com/
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Bijlage 4: Wensprenten beeldactiviteit 

 

  



76 
 

 



77 
 

Bijlage 5: Boze monstertjes  
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Bijlage 6: Prent Jules met zijn bomma en bompa 
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Bijlage 7: Gezelschapsspel – voellotto  
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