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Rekenen

Baby
 

Dreumes

Peuter

1    Tijd

bl
a

u
w

 
herkent dagelijkse routines  

(bijv. het klaarzetten van een bordje: het is tijd om te eten, reageert door aandacht te vragen)

o
ra

n
je

 
herkent dagelijkse routines en weet dat er een activiteit volgt  

(bijv. het zien van de slaapzak: het is tijd om te slapen, pakt de knuffel)

g
ee

l

Begin  
herkent het verloop van de dag en weet het verschil tussen dag en nacht  

(bijv. het is donker, dus het is nacht)

ro
ze Midden   kent de begrippen voor dag en nacht

 
herkent een aantal begrippen die te maken hebben met tijdsbeleving en tijdsbesef  

(bijv. lang, snel, langzaam, nu, straks, vroeg, laat) 

  kan gebeurtenissen in de juiste (tijds)volgorde vertellen (zoals ritueel van eten en drinken)

g
ro

en Einde   weet wanneer het dag, nacht, ochtend of avond is

  maakt kennis met de dagen van de week (‘op dinsdag ga ik naar de peutergroep’)

  maakt kennis met de seizoenen en seizoenskenmerken (zoals het weer en kleding)

 
kent begrippen die te maken hebben met tijdsbeleving en tijdsbesef  

(bijv. lang, snel, langzaam, nu, straks vroeg, laat)

  kan van twee gebeurtenissen vertellen welke eerst of daarna plaatsvindt

 
is bekend met de klok/tijd en weet dat deze aan een handeling of activiteit gekoppeld kan 

worden door een volwassene (bijv. als de wekker afloopt dan…)
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2    Ruimtelijke oriëntatie

Baby

Dreumes

Peuter

bl
a

u
w   verkent/onderzoekt de wereld via de mond

  zoekt naar verborgen voorwerpen (bijv. kijkt naar speelgoed dat gevallen is)

o
ra

n
je   wijst lichaamsdelen aan (zoals oren, mond en neus)

  maakt eenvoudige constructies met materiaal (bijv. stapelt twee blokken)

  zoekt naar verborgen voorwerpen (kiekeboe-spel)

g
ee

l

Begin   kan hoofd, buik, rug, voeten en handen aanwijzen en benoemen

  experimenteert met constructiemateriaal (bijv. bouwt een toren)

  weet van een aantal voorwerpen waar de vaste plaats in de ruimte is

  experimenteert met ruimtelijke handelingen in relatie tot zichzelf (bijv. iets achter zich houden)

  kan vormen in een vormenstoof doen en een inlegpuzzel (knoppenpuzzel) maken

ro
ze

Midden  
kan meerdere lichaamsdelen aanwijzen en benoemen  

(haren, wangen, vingers, tenen, benen, armen, billen, knieën)

  bouwt en construeert met materiaal (Duplo, blokken, rails, Kapla)

 
kan bekende voorwerpen en spelmaterialen in de groepsruimte aanwijzen, ook met de ogen 

dicht

  herkent ruimtelijke begrippen o.a. in relatie tot zichzelf (voor, achter, in, op, boven, onder)

  legt een puzzel met grote stukken (minstens vier)

g
ro

en Einde   beseft dat er van sommige lichaamsdelen twee of meer zijn en kan lichaamshoudingen nadoen

  kan een eenvoudig bouwwerk van een voorbeeld nabouwen (bijv. 4 blokken of Lego)

  kent de ruimtelijke begrippen voor, achter, naast, in, op, boven, onder 

 
onderzoekt (de werking van) de spiegel met het eigen lichaam/een voorwerp, experimenteert 

met spiegels en schaduwen

 
kan een heel eenvoudig patroon namaken (bijv. met twee kleuren/vormen kralen rijgen, of een 

patroon met twee verschillende plakfiguurtjes)
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3    Vergelijken, sorteren en ordenen

Baby
 

Dreumes

Peuter

  verkent eigenschappen van voorwerpen met mond en handen

o
ra

n
je   test oorzaak en gevolg (bijv. licht aan- en uitdoen, voorwerpen weggooien en oprapen)

  verkent eigenschappen van (meerdere) voorwerpen door eraan te voelen

g
ee

l

Begin  
kan voorwerpen die hetzelfde zijn ordenen, dit lukt doorgaans (bijv. ‘stop alle dieren in een doos’ 

of ‘doe alle blokken in de blokkendoos’)

ro
ze

Midden  
kan voorwerpen ordenen en groeperen op één kenmerk (soort, kleur of vorm)  

(bijv. ‘stop alle rode blokken bij elkaar in een doos’)

g
ro

en

Einde  
kan uit een verzameling groepjes maken van voorwerpen met dezelfde eigenschap  

(zoals een groepje van alle schoenen met klittenband)

  kent de basiskleuren rood, blauw, geel, groen 

  kent de basisvormen cirkel/rondje, vierkant 

  kan bij concreet materiaal aanwijzen welke de grootste, kleinste of hoogste is (grote verschillen)

bl
a

u
w
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Dreumes

Peuter

4    Meten en wegen

  speelt met vormen, en water/zand (vullen, overgieten, vol maken en leeggooien)

g
ee

l

Begin   heeft plezier in en doet ervaring op met meten (bijv. grote spullen in een (te kleine) koffer)

  herkent (wijst aan) eenvoudige groottebegrippen voor lengte en gewicht (groot, klein)

  herkent (wijst aan) eenvoudige groottebegrippen voor gewicht (licht, zwaar)

  speelt met bakjes en water/zand (vullen, overgieten, vol maken en leeggooien)

ro
ze

Midden  
doet ervaring op met meten en denkt mee over de oplossing  

(bijv. passend maken van een kroon met een strook om het hoofd) 

 
herkent (wijst aan) de groottebegrippen voor lengte (lang, kort, hoog, laag) en kan er een aantal 

benoemen (groot, klein)

  kan rijtjes leggen of stapels maken met blokken ((steeds) hoger en langer)

 
ontdekt dat er tegenstellingen zijn voor lengte en kan een vergelijking maken (wijst aan)  

(lang-kort, groot-klein, hoog-laag)

  kent de groottebegrippen voor gewicht (zwaar, licht) 

  kent de groottebegrippen voor inhouden (veel en weinig) 

  speelt spelsituaties (na) waarin kopen en betalen voorkomt (muntjes geven en spullen krijgen)

g
ro

en

Einde  
denkt na over eenvoudige meetproblemen (wie/wat is groter, kleiner, langer, korter, hoger, lager) 

en kan iets meten (bijv. eigen lengte met streepjes op de muur)

  kent de groottebegrippen voor lengte (lang, kort, groot, klein, hoog, laag)

  kan meerdere tegenstellingen aangeven (groot- klein, meisje-jongen, warm-koud)

 
kent de groottebegrippen voor gewicht (zwaar, licht) en onderzoekt en vergelijkt voorwerpen 

door te tillen en te wegen (zwaar, heel zwaar, heel licht)

 
kent de groottebegrippen voor inhouden (vol, leeg, veel, weinig) en ontdekt het principe van 

meer en minder door ermee te spelen (beseft dat je meer inhoud krijgt als je er iets aan toevoegt en 

minder als je iets van de inhoud af haalt)

 
begrijpt in een betekenisvolle context de begrippen kopen, betalen, geld en duur  

(bijv. in een rollenspel als klant of verkoper in een winkel)

o
ra

n
je
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Peuter

5    Tellen en getalbegrip

g
ee

l

Begin  
heeft interesse in getallen en tellen (kan nog niet zelfstandig tellen) en doet bijv. mee met 

telliedjes

  ontdekt dat tellen, telwoorden en hoeveelheden iets met elkaar te maken hebben 

 
ontdekt dat een verzameling uit een, twee of meer kan bestaan (bijv. de eigen schoenen, 

lichaamsdelen)

  herkent de hoeveelheidsbegrippen veel en weinig

ro
ze

Midden  
praat over tellen en hoeveelheden in betekenisvolle situaties, bijv. bij eten en drinken uitdelen 

(weet nog niet altijd precies waarnaar hij/zij verwijst)

  zegt (met hulp) de telrij op als een liedje of versje (tot en met drie) (bijv. ‘1, 2, 3’ of ‘1, 2, 3, ik kom!’)

 
probeert kleine hoeveelheden te tellen (akoestisch), benoemt enkele telwoorden  

(raakt een voorwerp aan en zegt er een getal bij; hoeft nog niet correct)

  benoemt in betekenisvolle situaties de hoeveelheidsbegrippen: veel en weinig

  verdeelt voorwerpen over verschillende kinderen (geeft bijv. iedereen een beker)

g
ro

en Einde   kan de telrij opzeggen tot vijf

  kan kleine hoeveelheden tellen (onder de vijf ) en benoemt het resultaat

 
kan in een betekenisvolle situatie de één-één relatie leggen met (dagelijkse) voorwerpen 

(voorwerpen aanwijzen en tellen)

  herkent groepjes van twee of drie voorwerpen zonder te tellen

 
kent de hoeveelheidsbegrippen (meer (dan), minder (dan), meeste, minste, veel en weinig) en kan 

de begrippen meer (dan), minder (dan) toepassen

  kan voorwerpen eerlijk verdelen (evenveel) over verschillende kinderen of bakjes

 
ontdekt het principe van erbij en eraf, beseft dat je meer hebt als je er iets bij krijgt en je 

minder hebt als er iets af gaat (bijv. met behulp van een aftelversje of liedje)

  kan met de vingers aangeven hoe oud hij/zij is 

  herkent een of meer getalsymbolen (bijv. van de eigen leeftijd)
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Rekenen

Opmerkingen 

observatiemoment baby • datum   

Opmerkingen 

observatiemoment dreumes • datum   
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Rekenen

Opmerkingen 

observatiemoment begin peuterperiode • datum   

Opmerkingen 

observatiemoment midden peuterperiode • datum    

Opmerkingen 

observatiemoment eind peuterperiode • datum   

 


