
Starten met Schatkist 



Starten met Schatkist editie 3
U hebt gekozen voor Schatkist editie 3 en gaat nu voor het eerst met het materiaal  
aan de slag. We helpen u op weg en zetten de belangrijkste stappen op een rijtje.

De onderstreepte woorden in de lopende tekst hebben een link naar documenten die u kunt openen en bekijken.  

Materiaal
• Algemeen pakket  a 2

Pop Pompom | De schatkist | Schatkistkaarten | Dobbelstenen | Woordkaarten | Pop Zoem | Zoemverhalen |

Reiskaart | Getallenwand | Weekkalender | Doelenoverzicht | Gebruikswijzer 

• Jaarpakket 1 en 2 (ankers)  a 4

Prentenboek | Voorleesboek | Activiteitenboek 

• Verbruiksmateriaal  a 5

Bijenhotel | Vriendenboekje | Jaarkalender 

• Software  a 6

Digiregie | Leerkrachtassistent | Leerlingsoftware 

• Aanvullend materiaal  a 7

Pop Loeloe | Getallenwand, aanvulset 13-20 | Op taaltochtkaarten | Aanvullende leesseries 

Spellen voor school en thuis

• Zelf materiaal verzamelen of maken  a 8

Ankerflap | Dagboek van Pompom | Spullen van Pompom | Rekenschatten | Mijn schattenmap 

Voorbereiding
• Inrichting  a 9

Inrichting klaslokaal | Materiaal voor de hoeken  

• Een anker voorbereiden  a 10

Routines lezen | Inhoud anker bekijken | Prentenboek bekijken | Zoemverhalen lezen | Voorleesboek lezen |  

Duur van het anker bepalen en activiteiten kiezen | Hoeken kiezen  

• Een anker voorbereiden in Digiregie  a 11

Leerlingen indelen | Activiteiten plannen | Materiaal printen  

• Leerkrachtassistent bekijken  a 12

Filmpje met Pompom | Geanimeerde versie ankerverhaal | Letterfilmpje  

• Activiteitenboek doorlezen  a 13

Kringactiviteiten | Op taaltocht | Hoekenwerk
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Het algemene pakket van Schatkist editie 3 bevat 
materiaal dat u in alle ankers gebruikt. Het gaat om 
de volgende materialen:

Pop Pompom  Pompom, de klaspop, is het centrale 
karakter van de methode. Hij is het vriendje van 
de kinderen en begeleidt hen gedurende het hele 
schooljaar. Pompom speelt niet alleen de hoofdrol in de 
ankerverhalen bij de ankers Start en Afsluiting, maar ook 
in het filmpje in de Leerkrachtassistent waarmee elk anker 
ingeleid wordt.

De schatkist  Uit de schatkist komen schatten 
tevoorschijn. Er worden gedurende het anker ook 
schatten in bewaard. De schatkist kan op slot. De code 
van de schatkist kan gewisseld worden. Deze codes zijn 
opgenomen als kopieerblad in Digiregie.

Schatkistkaarten   Deze kaarten worden gebruikt 
tijdens de activiteiten en passen in de dobbelsteen.  
Ze horen bij de verschillende ontwikkelingsgebieden in 
Schatkist editie 3. De schatkistkaarten zijn gecodeerd 
zodat ze gemakkelijk te vinden en weer op te bergen zijn. 
Het symbool u  bij het materiaal van een activiteit verwijst 
naar een schatkistkaart.

Dobbelstenen  De dobbelstenen worden regelmatig  
in de activiteiten gebruikt. Alle kaarten die bij Schatkist 
editie 3 ontwikkeld zijn, passen in de dobbelstenen.  
Bovendien zijn bij de ankers soms specifieke kopieer- 
bladen ontwikkeld voor gebruik in de dobbelstenen.  
Deze kopieerbladen zijn te vinden in Digiregie.

Woordkaarten   Bij elk anker horen 24 woordkaarten. 
Ze komen in bijna alle activiteiten van het anker aan bod. 
Soms expliciet en soms ter ondersteuning. 
Het symbool o bij de woordenschat in de activiteiten 
geeft aan dat van een woord een woordkaart beschikbaar 
is. De woordkaarten passen in de dobbelsteen.

Pop Zoem  Zoem de bij woont in het bijenhotel in de 
tuin van oma. Hij trekt er graag op uit en ontmoet op 
zijn tochten nieuwe vrienden. Ook ontdekt hij steeds 
klanken en vormen. Zoem kan over zijn tochten geweldige 
verhalen vertellen. Dit zijn de zoemverhalen.

Pop Pompom Dobbelstenen

WoordkaartenSchatkistkaarten De schatkist

Handpop Zoem

Materiaal Algemeen pakket
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Zoemverhalen  Er is een doos met 37 zoemverhalen. 
Elk zoemverhaal bestaat uit twee platen. Op de achter-
zijde van plaat 1 staat het verhaal waarin wordt verteld 
welk avontuur Zoem beleeft. In een zoemverhaal staan 
steeds één letter (klank) en één schrijfvorm centraal, 
behalve bij anker Start en Afsluiting. Bij elk anker is er  
een keuze uit twee zoemverhalen.

Reiskaart  Deze kaart symboliseert de reizen die 
Zoem maakt in de tuin van oma. Op de kaart staan de 
schrijfvormen die in de zoemverhalen aangeboden 
worden. Achter het ‘luikje’ met de schrijfvorm zit een 
afbeelding van het vriendje uit het zoemverhaal en de 
letter die centraal staat. Zo ontstaat een overzicht van 
klanken, letters en schrijfvormen die aangeboden zijn.
Alleen bij het verhaal ‘Vriendenvoetjes’ van het anker Start 
is geen vriendje opgenomen. Hier wordt gekeken welke 
vriendjes Zoem vorig schooljaar ontmoet heeft. 

Getallenwand (0-12)   Met behulp van de getallenwand 
 leggen de kinderen spelenderwijs de koppeling tussen 

hoeveelheden en getallen. In elk anker worden voor-
werpen aangeboden waarmee de kinderen dit kunnen 
doen: de rekenschatten. De kinderen zoeken de juiste 
kaartjes bij de voorwerpen of sorteren ze in de juiste 
bakjes. Ook worden de kaartjes los van de getallenwand 
gebruikt in activiteiten.

Weekkalender  De weekkalender wordt elke dag 
gebruikt om samen met de kinderen vooruit en terug te 
kijken naar belangrijke gebeurtenissen in de week en naar 
de activiteiten van de betreffende dag.

Doelenoverzicht   In het doelenoverzicht staat per 
ontwikkelingsgebied een overzicht van domeinen, 
leerlijnen, doelen en vaardigheden zoals die in Schatkist 
editie 3 zijn opgenomen.

Gebruikswijzer   In de Gebruikswijzer staat achter-
grondinformatie over de methode en een verantwoording 
van de keuzes die zijn gemaakt. Hierin staat alles wat de 
leerkracht moet weten over het werken met de methode.

Zoemverhalen

Gebruikswijzer

Materiaal Algemeen pakket (vervolg)

Doelenoverzicht
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Elk jaarpakket bevat negen ankers.  
Elk anker bestaat uit drie onderdelen:  
prentenboek, voorleesboek en activiteitenboek.

Prentenboek  Elk prentenboek bestaat uit:
•   een preteachingplaat, om de kinderen voor te bereiden 

op het ankerverhaal.
•   het ankerverhaal zelf. Dit kan worden voorgelezen uit 

het boek, maar de verhaalplaten zijn ook beschikbaar 
voor het digitale schoolbord en er is een geanimeerde 
versie, die de kinderen zelfstandig kunnen bekijken.

•   twee informatieve platen. Hiermee wordt de echte  
wereld binnengehaald. Een informatieve plaat sluit aan 
bij een van de ankerthema’s.

Voorleesboek  Hierin staan 15 korte voorleesverhalen. 
Deze verhalen geven op een leuke manier extra informatie 
over het onderwerp van het anker. De verhalen kunnen in 
willekeurige volgorde worden voorgelezen.

Activiteitenboek  De activiteitenboeken zijn altijd op 
dezelfde manier opgebouwd:
deel 1  algemene informatie over de opbouw van  

Schatkist editie 3
deel 2  informatie over het anker waarmee u aan de  

slag gaat
deel 3  overzicht van de activiteiten in het anker, een  

voorbeeldplanning en tips voor de voorbereiding
deel 4 activiteitenbeschrijvingen 

periode 1  |  anker Start  |  voorleesboek

Elle van Lieshout en Erik van Os

met tekeningen van Katrien Van Schuylenbergh

Dag Pompom, dag Loeloe

periode 1  |  anker Start  |  activiteitenboek

Voorleesboek

Materiaal Jaarpakket 1 en 2 (ankers)

2 3

• veilig: als het veilig is, is er geen gevaar 

en ben je goed beschermd.

• de buren: de mensen die in het huis 

naast jou wonen.

• repareren: dingen die stuk zijn weer 

heel maken. 

• zwaaien 

• knikken 

‘Dit klinkt niet zo veilig,’ zegt oma. ‘Ik loop even naar de buren. Tim heeft dat trapje 

zo gerepareerd, die timmert alles in elkaar. Kunnen jullie even alleen blijven in de 

tuin? Dan zal ik af en toe naar jullie zwaaien.’

Pompom knikt.

‘Wij zwaaien wel terug,’ zegt Loeloe.

• het trapje 

• voorzichtig  

• de mand  

• wiebelen en wankelen 

Oma staat op een trapje en plukt appels voor de appeltaart. Pompom en Loeloe 

leggen ze voorzichtig in de mand. Het trapje wiebelt, wankelt, krikt en krakt.

Sl
uitingen Passen jouw 

schatten hierin? 

Misschien bewaar jij wel 

stickers of plaatjes in een 

envelop? Je kunt er ook 

een tekening of een brief 

indoen. Die kun je naar 

jouw oma sturen.

En in de 

zilveren koffer 

zitten vast geheime 

spullen. Want die kan op 

slot. Net als de schatkist 

van Pompom.

 

In dit kastje 

zitten laden. Wel 

drie. Elke lade kun je 

openschuiven. Dan zie je 

in één keer al je spullen. 

Als je de la dichtdoet, 

zijn je spullen weer 

verdwenen.

En een 

lucifersdoosje is 

grappig. Schuif heel 

langzaam de lucifers 

tevoorschijn, want anders 

vallen ze eruit! Als je de lucifers 

eruithaalt, kun je een heel 

kleine schat in het doosje 

bewaren.

In een etui 

passen al je stiften 

en kleurpotloden. Het 

gaat open en dicht met 

een leuk ritsgeluid: 

rrroetsj! 

 

Als je de knip 

van de portemonnee 

opent, zie je ook een 

bijzondere schat. Er zitten 

munten in. Daarmee kun je 

allerlei spullen kopen. Heb 

jij een plekje waar je je 

munten bewaart?

 

In deze potjes 

kun je kraaltjes, steentjes 

of snoepjes bewaren. Maar 

pas op, doe de potjes niet te 

vol, want dan past het deksel 

er niet meer op.

Dat lijkt de 

koffer van Tim wel! 

Voor zijn gereedschap. Pff, 

probeer die koffer eens te tillen? 

Dat lukt je niet. Gereedschap is 

zwaar! Als je het deksel dichtdoet, 

hoor je elke keer ‘klik’. Zo weet 

je zeker dat de koffer goed 

dichtzit en er niets uit kan 

vallen.

Informatieve plaat bij Sluitingen

Pompom is altijd 

op zoek naar schatten. Hij 

bewaart ze in zijn schatkist. Oma 

bewaart haar schatten op zolder. 

In haar hutkoffer. Hoe bewaar jij je 

schatten?

28 29

Plop. Het 

deksel op de doos 

past precies. In de doos 

kunnen heel veel schatten 

verstopt worden. Ze kunnen 

groot maar ook klein zijn. 

Welke schatten verstop jij in 

een doos?

26 27

Preteachingplaat

30 31

Informatieve plaat bij Speelgoed van oma

 

Dit is speelgoed 

van toen oma nog een 

baby was. Blokken om een 

toren mee te bouwen. De ringen 

kun je stapelen van groot naar 

klein. Oma heeft er veel mee 

gespeeld. Kijk maar, de verf is 

er een beetje af.

 

Dit lijkt wel 

speelgoed uit de 

huishoek. Oma speelde vaak 

dat ze in het keukentje eten voor 

de pop, de beer en de aap maakte. 

Ook ging ze in de poppenwagen 

met hen wandelen. En de ezel op 

wielen mocht dan ook mee.

Oma speelde vroeger 

graag buiten. Kijk, dat is haar 

eerste fiets. Lijkt die op jouw fiets? 

Ook met de bal, het springtouw en de 

knikkers speelde oma graag. Welke 

spelletjes zou oma daar allemaal 

mee gespeeld hebben?

Ook met de 

bromtol heeft oma 

gespeeld toen ze nog heel 

klein was. Als je de rode knop 

naar beneden drukt, gaat hij 

ronddraaien. Dat is leuk om naar 

te kijken en je hoort dan een 

grappig geluid. 

Oma 

deed ook vaak 

spelletjes. Domino. 

Dat ken je zeker! Kijk maar 

eens gauw in de kast. Maar 

jouw domino is er vast een met 

plaatjes.

Kijk eens, wat er nog 

meer bij oma op zolder 

ligt! Al haar speelgoed van 

vroeger. Dat heeft ze allemaal 

bewaard. Het speelgoed is al 

oud. Oma is er heel zuinig op. 

Als je voorzichtig bent, mag 

je er misschien een keer 

mee spelen.

Sp
ee

lgoed van om
a

Prentenboek
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schatkist deel  1

Anker Start informatie vooraf

Informatie vooraf
Werken met ankers
Schatkist editie 3 is opgebouwd uit ankers. Een anker 
vormt het startpunt van een reeks activiteiten en routines 
die u met de groep in een bepaalde periode uitvoert. Deze 
activiteiten staan allemaal in het teken van het onderwerp 
dat in het anker aan bod komt. Dankzij het anker zijn de 
activiteiten betekenisvol voor de kinderen. Er is sprake van 
speels en ontdekkend leren in een betekenisvolle context. 
Het anker zorgt voor een gemeenschappelijke basis, een 
gedeelde ervaring en een vergelijkbaar kennisniveau bij de 
kinderen.

Duur van een anker
Schatkist editie 3 bestaat in totaal uit 18 ankers: 9 ankers 
per schooljaar. Het is mogelijk om een anker uit te voeren 
in 3 weken, maar u kunt er ook voor kiezen om de activitei-
ten over 4 weken te verdelen (zie voorbeeldplanningen op 
pagina 20-23). De keuze is mede afhankelijk van het 
weekrooster en of u tijdens het anker ook eigen activiteiten 
wilt toevoegen. Met Schatkist heeft u dus lesmateriaal 
voor een periode tussen de 27 en 36 schoolweken, 
afhankelijk van de door u gekozen planning.

Opbouw van een anker
Een anker kent een opbouw in drie fasen.

Kennismaking

Ankerthema Ankerthema

Afronding

Kennismaking: oriënteren
De kinderen maken kennis met het onderwerp en de 
probleemstelling van het anker. Dit gebeurt met behulp 
van een filmpje. Gedurende de andere activiteiten en 
routines verkennen de kinderen de probleemstelling verder 
en doen ze eigen ervaringen op. Aan het eind van deze fase 
vindt een inventarisatie plaats aan de hand van de vragen: 
1. Wat weten we er nu van?
2. Wat willen we nog meer ontdekken?
Alle ideeën en vragen worden genoteerd en getekend op 
de ankerflap.

Ankerthema: verbreden en verdiepen
In de voorbereiding kiest u een van de ankerthema’s. Beide 
ankerthema’s belichten het onderwerp en de probleem-
stelling elk vanuit een andere invalshoek. Op een speelse 
manier onderzoeken de kinderen wat ze nog meer willen 
weten over het onderwerp of hoe ze een oplossing voor het 
probleem uit de kennismakingsfase kunnen bedenken.

Afronding: reflecteren en presenteren
In deze fase brengen de kinderen verslag uit van hun 
ervaringen en ontdekkingen uit de fasen van de kennis-
making en het ankerthema. Op de ankerflap bekijken ze de 
ideeën, tekeningen en foto’s: dit hebben we geleerd en hier 
zijn we trots op. Ook andere materialen, zoals het dagboek 
van Pompom, de woordkaarten, schatten en spullen die 
verzameld zijn op de schatkisttafel, worden hierbij ge-
bruikt. Als afsluiting van het anker kiezen de kinderen een 
schat die ze gedurende het hele schooljaar willen bewaren. 
Deze schat krijgt een speciale plek in de klas. Bovendien 
kiezen Pompom en elk kind individueel welke ‘schatten’ ze 
in hun eigen portfoliomap (‘Mijn schattenmap’) willen 
bewaren. De kinderen vertellen waarom ze juist die schat 
hebben gekozen. Ook ouders zullen het fijn vinden de 
schattenmap van hun kind te bewonderen.

Hoekenwerk
In Schatkist editie 3 wordt veel aandacht besteed aan het 
werken in hoeken. Kinderen leren spelenderwijs, en dat 
gebeurt veelal in de hoeken in de klas. Ervaringsgericht 
leren gaat hand in hand met doelgericht werken. Tijdens 
het hoekenwerk zijn hiervoor veel kansen. Bij de kring-
activiteiten vindt u regelmatig tips voor verwerking in 
hoeken. Deze tips zijn een logische voortzetting van de 
kring activiteit. U kiest zelf welke hoeken u aan bod wilt 
laten komen en hoeveel. Schatkist biedt activiteiten voor 
de volgende hoeken:
• atelier • lees-schrijfhoek • huishoek • speelhoek
• schatkisttafel • rekenhoek • ontdekhoek
• bouwhoek • muziekhoek • digihoek
• tafel met ontwikkelingsmateriaal • zand-watertafel

5

schatkist

Anker Start

deel  2

            Zwemmen 
   op zolder

Erik van Os & Elle van Lieshout

met tekeningen van Katrien Van Schuylenbergh

periode 1  |  anker Start  |  prentenboek

 > Ankerverhaal geanimeerde versie

Anker Start
Materiaal
Bij dit anker horen de volgende ankergebonden Schatkist-
materialen:
• Prentenboek ‘Zwemmen op zolder’, met het anker-

verhaal, een preteachingplaat en informatieve platen bij 
de ankerthema’s ‘Schat in de klas’ en ‘Speel je mee?’.

• Voorleesboek ‘Dag Pompom, dag Loeloe’, met 21 korte 
voorleesverhaaltjes.

• Activiteitenboek Start.
• Zoemverhalen (2) ‘Zoem zoekt vrienden’ (verkennen 

van letter <z> van Zoem, schrijfpatroon lijn en cirkel) en 
‘Vriendenvoetjes’ (herhaling van eerder aangeboden 
letters, schrijfpatroon lijn en cirkel).

• Woordkaarten (24)
• Op taaltocht Routekaarten 1 t/m 9 en de bijbehorende 

opdrachtkaarten 1 t/m 9.
• Liedjes ‘Regels’ en ‘We gaan beginnen!’.
• Leerkrachtassistent Hierin vindt u onder andere het 

filmpje ‘Het geheim op zolder’, de geanimeerde versie 
van het ankerverhaal ‘Zwemmen op zolder’, de verhaal-
platen van het ankerverhaal, de platen bij de zoem-
verhalen en het filmpje ‘Letter z’.

• Digiregie Behalve de mogelijkheden voor planning en 
observatie, vindt u hier ook de materialen die u nodig 
hebt bij de activiteiten.

Opbouw anker

Kennismaking
De kinderen maken kennis met hun nieuwe klasgenootje 
Pompom en met zijn oma. Oma wil graag weten wat 
Pompom op school allemaal beleeft en daarom besluiten 
ze om een dagboek bij te houden: elke dag worden de 
avonturen van Pompom opgeschreven.
In het filmpje ‘Het geheim op zolder!’ gaat Pompom bij 
oma op bezoek. Daar ontmoet hij zijn nichtje Loeloe. 
Samen verkennen ze het huis van oma. Maar wat vinden ze 
daar op zolder?
Door middel van dit filmpje en de preteachingplaat in het 
prentenboek leren de kinderen Loeloe en het huis van oma 
kennen. Maar Pompom en Loeloe beleven samen meer  
avonturen bij oma én ze leren de buurjongen Tim kennen. 
Dit alles komt aan bod als u het ankerverhaal ‘Zwemmen 
op zolder’ voorleest.
In de zoemverhalen maken de kinderen kennis met Zoem 
de bij. Zoem woont in de tuin van oma in een bijenhotel dat 
Tim heeft gemaakt. Zoem wil graag dat er veel vriendjes in 
zijn bijenhotel komen wonen of op bezoek komen. Hij trekt 
er steeds op uit, op zoek naar vriendjes. Op zijn ontdek-
kingstochten hoort hij heel wat spannende geluiden en ziet 
hij allerlei mooie vormen. Deze ervaringen zijn de aan-
leiding om met de kleuters op speelse wijze aan de slag te 
gaan met klanken, letters en schrijf vormen. Zoem en alle 
kinderen in de klas krijgen een vriendenboekje waarin ze 
alle vriendjes en ontdekkingen ‘schrijven’. Sommige 
vriendjes van Zoem komen logeren in het bijenhotel en 
anderen komen ‘hun’ letterkamer bewonderen.

30

            Zwemmen 
   op zolder

Erik van Os & Elle van Lieshout

met tekeningen van Katrien Van Schuylenbergh

periode 1  |  anker Start  |  prentenboek

routine de verhalensleutel

so ort activiteit

preteaching ankerverhaalvaste volgorde

categoriefa se

kennismaking

m at e r i a a l
• duikbril en eventueel snorkel
• schatten van Tim: schelpen en 

stenen

• Pompom
• prentenboek Zwemmen op zolder
• o 3, 18, 22

leerkr achta ssistent
• Preteachingplaat

w o o r d e n s c h at

qs a 1
bewaren o
spelen o

qm a 1 qs a 2
nieuwsgierig
ontdekken
de schat

qz a 1 qm a 2
-

qz a 2
de duikbril
de verzameling o

Het huis van oma
Voorbereiding Zet Pompom met een duikbril en snorkel op een zichtbare plek. 
Houd de preteachingplaat en de schatten van Tim bij de hand.

Introductie Maak de kinderen nieuwsgierig naar Pompoms duikbril en snorkel. 
Wat is Pompom van plan? Wacht de reacties van de kinderen af en stimuleer hen te 
vertellen (of voor te doen) hoe je met de duikbril en snorkel van Pompom speelt. 
Kijk om de beurt door de glazen van de duikbril. Laat Pompom vooral nieuwsgierig zijn 
naar wat de kinderen zien.
Hé, Pompom heeft een snorkel op zijn hoofd. Pak ’m maar eens.
Kun jij voordoen wat je met een duikbril doet? Laat eens zien? Wat zie je?
Heb jij weleens met een snorkel en duikbril gespeeld? Je maakt me nieuwsgierig! Wat deed 
je toen?

Kern Vestig de aandacht op de preteachingplaat. Nodig de kinderen uit te reageren op 
de afbeelding van de snorkel en de duikbril die Tim in zijn hand heeft. Vertel: Tim is de 
buurjongen van oma. Hij is op vakantie geweest. Ik denk dat Tim die spullen van oma 
heeft geleend en dat hij ze nu terugbrengt. Wat heeft Tim in zijn handen? Hij heeft ook 
een foto bij zich waarop je hem ziet met een duikbril op. Waar zou hij geweest zijn op 
vakantie?
Laat Pompom enkele ‘schatten’ (schelpen en stenen) tonen die Tim gevonden heeft bij 
de zee. Laat ook woordkaart 22 ‘de verzameling’ zien. Bekijk de stenen en schelpen en 
vraag: Hebben jullie weleens zulke mooie schatten gevonden? Wie heeft ook een ver-
zameling van schelpen of van iets anders? Ga kort in op de ervaringen van de kinderen.
Ga de locaties en gebeurtenissen op de preteachingplaat na. Bekijk wat er te zien is 
op elke plek. Wijs op oma, Pompom, Loeloe en Tim en op de kist bij oma op zolder. 
Wat zien we hier allemaal? Hebben jullie ook een zolder? Waarom is een zolder fijn om 
te hebben? Wat kun je allemaal op zolder bewaren? Blader het boek door met de 
kinderen. Bekijk samen de platen van het ankerverhaal. Lees het verhaal niet voor maar 
benoem de hoofdpersonen, de voorwerpen en de vertrekken die de kinderen herkennen 
van de preteachingplaat. Verklap de clou van het verhaal niet.

Afsluiting Vertel de kinderen dat u op een ander moment het verhaal echt gaat 
voorlezen. Nu gaan we eerst, net als Tim, snorkelen en schelpen en stenen verzamelen. 
Verstop de stenen en schelpen van Tim in de klas. Eén kind mag de duikbril opzetten. 
De kinderen verzamelen de schatten op een centrale plek of op de schatkisttafel. Zet 
woordkaart 22 ‘de verzameling’ erbij.
Wat is een goede verstopplek?
Waar kunnen we de schatten verzamelen zodat iedereen ze goed kan zien?

31
26 27

Preteachingplaat

d i f f e r e n t i at i e

AN
Help de kinderen zo veel mogelijk nieuwe 
woorden te begrijpen door concrete voorwerpen 
(zoals de duikbril, de snorkel) en/of filmmateriaal 
te laten zien waarop je mensen ziet snorkelen of 
duiken. Beeld begrippen uit en laat de kinderen 
ze aanwijzen (en benoemen) op de platen in het 
boek. Zorg eventueel ook voor echte foto’s van 
kamers in een huis.

qs
1 De kinderen vertellen zoveel mogelijk zelf 
wat ze zien op de preteachingplaat en de platen 
bij het ankerverhaal. Maak de kinderen opmerk-
zaam op dingen die ze niet noemen.

2 Laat zoveel mogelijk verwoorden wat de 
kinderen op de plaat zien. Stimuleer het leggen 
van verbindingen tussen afbeeldingen en eigen 
ervaringen. Vraag bijvoorbeeld: Wie is weleens 
naar zee geweest? Heb je daar toen ook naar 
schatten gezocht? Waar heb je de schatten 
bewaard? Wie heeft weleens gedoken met een 
duikbril op? Wie heeft op een andere plek naar 
schatten gezocht? Wie heeft thuis ook een 
mooie schattenverzameling?

d i f f e r e n t i at i e m at e r i a a l
• filmmateriaal met mensen die 

snorkelen of duiken
• foto’s van kamers in een huis

v e r d i e p i n g s m at e r i a a l
• u SE hoeken: 4

Tips en verdieping

Verwerking in de huishoek
Leg de duikbril en snorkel in de 
huishoek en introduceer eventueel 
de schatkistkaart SE hoeken: 4 
(huishoek). Daar kunnen de 
kinderen met de duikbril en snorkel 
spelen, bijvoorbeeld door te 
‘diepzeeduiken’ in de klas. Welke 
schatten vinden de kinderen? 
Ze verzamelen de schatten op de 
schatkisttafel. Bespreek regelmatig 
welke ‘schatten’ er gevonden zijn. 
In de activiteit ‘Schatkist in de klas’ 
krijgen ze een rol.

Feedback
Herformuleer uitingen van kinderen 
in correct Nederlands of geef deze 
terug met een uitgebreidere zin, 
bijvoorbeeld: Dat heb je goed 
gezien, bij oma op zolder staat 
een hutkoffer.

Talensensibilisering
Ga naar aanleiding van de vakantie-
foto van Tim in op vakantie-ervarin-
gen van de kinderen zelf. Misschien 
zijn er kinderen naar het buitenland 
geweest? Bespreek hoe de mensen 

in dat land ‘hallo’ zeggen (‘bonjour’ 
of ‘hello’ …). En hoe zeggen de 
kinderen dat thuis? Gebruik Google 
Translate om de vertaling op te 
zoeken en eventueel te laten 
voorlezen. U kunt samen met de 
kinderen de talen vergelijken: ‘hola’ 
en ‘hello’ lijken op ‘hallo’, maar 
‘sveiki’, ‘bonjour’ en ‘grüss Gott’ 
niet.

Ouderbetrokkenheid
Kopieer de preteachingplaat en 
geef deze mee aan de ouders van 
de kinderen van de preteaching-
doelgroep. Laat hen deze thuis 
bespreken in hun eigen taal.

Reflectie
Ga na of u de betekenis van de 
woorden genoeg verduidelijkt 
hebt door gebruik te maken van 
aanwijzen en/of uitbeelden van 
het woord en het laten zien van 
een concreet voorwerp of beeld-
materiaal.

ug
d o e l e n

 a woordenschat a uitbreiden van de woordenschat en het verbaal begrip
 a kan de betekenis van nieuwe woorden afleiden uit de preteachingplaat ‘Zwemmen op zolder’.

ug  a spreken en luisteren a deelnemen aan gesprekken
 a neemt in de kleine groep actief deel aan het gesprek over de duikbril, de schatten van Tim en het huis 
van oma.

Activiteitenboek

Ankerverhaal Zwemmen op zolder (Start)

Informatieve plaat bij ‘Schat in de klas’

Preteachingplaat Zwemmen op zolder

Informatieve plaat bij ‘Speel je mee?’
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Bijenhotel  Op de poster staat het bijenhotel van 
Zoem met 38 letterkamers. Hier logeren de vriendjes uit 
de zoemverhalen of ze komen er op bezoek. In elk anker 
richten de kinderen samen met Zoem een letterkamer in. 
Tijdens de afrondingsfase wordt de letterkamer in- 
gekleurd: deze kamer is klaar!

Vriendenboekje  Elk kind krijgt, net als Zoem, een 
eigen vriendenboekje. Hierin wordt getekend, geplakt, 

gestempeld en/of geschreven over de avonturen 
van Zoem en de vormen en letters (klanken) die hij 
gezien en gehoord heeft. De kinderen gebruiken het 
vriendenboekje gedurende de hele kleuterperiode.

Jaarkalender  Deze kalender wordt dagelijks 
gebruikt bij de routine ‘Welke dag is het?’. Belangrijke 
gebeurtenissen in het jaar worden hierop gemarkeerd 
door middel van stickers of tekeningen.

vriendenboek

Naam: 

Jaarkalender
Schooljaar 2016-2017

Bijenhotel

Vriendenboekje

Jaarkalender

Materiaal Verbruiksmateriaal
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Digiregie  Het programma Digiregie helpt u bij het 
organiseren van uw onderwijs. Het bevat de volgende 
modules:
•   Planning  Met de jaarplanning verdeelt u de ankers 

over het schooljaar. U kunt in deze planning ook eigen 
thema’s opnemen. Vervolgens verdeelt u per anker de 
activiteiten over de gekozen weken. Dit kan automatisch 
of handmatig. Als u de activiteiten hebt gepland, hebt u 
de mogelijkheid om observatiegegevens van leerlingen 
in te voeren. Deze observaties kunt u doen bij de 
activiteiten, maar ook op andere momenten.

•   Leerlingoverzicht  Overzichten die de ontwikkeling 
van de leerlingen en de groep weergeven.

•   Materialen  Materiaal dat u helpt bij de voorbereiding 
van een anker (bijvoorbeeld materialenoverzicht) 
en lesmateriaal dat nodig is bij het uitvoeren van de 
activiteiten, zoals liedjes en kopieerbladen.

•   Communicatie  Informatie om over te dragen aan 
collega’s of ouders, zoals ouderbrieven bij elk anker.

•   Naslag  Achtergrondinformatie over Schatkist editie 3.
•   Leerlingsoftware  Gegevens instellen voor de 

leerlingsoftware en per leerling de resultaten bekijken.

Een uitgebreide handleiding over hoe u ermee werkt, is te 
vinden in het programma Digiregie onder het vraagteken 
(help).

Leerkrachtassistent  De Leerkrachtassistent is  
een programma voor het digibord en ondersteunt de  
activiteiten. De onderdelen zijn namelijk gekoppeld aan 
de activiteiten. De volgorde waarin deze onderdelen in het 
programma verschijnen, wordt bepaald door de planning 
die in Digiregie is gemaakt.  
De volgende onderdelen zijn bij elk anker beschikbaar:
•  Filmpje met Pompom
•  Platen van het ankerverhaal
•  Geanimeerde versie van het ankerverhaal.
•  Wie-wat-waar-vragen bij het ankerverhaal
•  Uitleg van woorden uit het ankerverhaal 
•  Preteachingplaat uit het prentenboek
•  Informatieve platen uit het prentenboek
•  Woordweb maken
•  Illustraties uit het voorleesboek
•  Illustraties van de zoemverhalen
•  Filmpjes bij de letter die centraal staat
•  Routekaarten van Op taaltocht
•  Woordkaarten
•  Schatkistkaarten
•  Kopieerbladen

Een uitgebreide handleiding over hoe u ermee werkt, is te 
vinden in het programma Leerkrachtassistent onder het 
vraagteken (help).

Leerlingsoftware  Op dit moment is nog slechts een 
beperkt aantal spellen beschikbaar. Dit programma wordt 
nog verder ontwikkeld.

Materiaal Software

Leerkrachtassistent

Digiregie
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Pop Loeloe   Pompom beleeft samen met zijn nichtje 
Loeloe avonturen bij oma. Loeloe speelt een rol in de 
ankerverhalen bij de ankers Start en Afsluiting. Tevens is 
Loeloe te zien in de filmpjes van Pompom die bij elk anker 
horen.

Getallenwand aanvulset 13-20  De getallenwand 
kan worden uitgebreid met de getallen 13-20. Deze 
uitbreidingsset bevat géén kaartjes met vinger- en 
dobbelsteenbeelden.

Op taaltochtkaarten  De routine Op taaltocht heeft in 
elk anker 9 opdrachten: 3 in de kennismakingsfase,  
3 tijdens het ankerthema en 3 in de fase afronding.  
Bij elke opdracht horen 3 kaarten: een routekaart, een 

opdrachtkaart voor groep 1 en een opdrachtkaart voor 
groep 2. In totaal zijn er dus 27 kaarten per anker. 
Deze zijn met een tabblad gegroepeerd in een doos.

Aanvullende leesseries  Bij Schatkist editie 3 
zijn aanvullende leesseries ontwikkeld voor kleuters 
die al kunnen lezen: ‘Hee, ik lees’ en de serie met 
kleutersamenleesboeken. Deze laatste serie heeft een 
informatief karakter. Bij beide leesseries is er een boekje 
beschikbaar voor elk anker.
 
Spellen voor school en thuis  De Rompompom-
spellen sluiten aan bij het aanbod dat kinderen op school 
krijgen. De kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de 
slag. Evenals in Schatkist staat ook hier Pompom centraal.  

Pop Loeloe

Rompompom-spellenAanvullende leesseries

Materiaal Aanvullend materiaal

Schatkist editie 3 • © 2016 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg  •  Pictogram: Shutterstock 

PERIODE 1   anker start

Letters, woorden, zinnen

Geef de kinderen het kopieerblad ‘Letters, woorden, zinnen: opdracht1, groep 1’. 
Laat ze met uw ondersteuning het verschil tussen letters, woorden en zinnen ontdekken. 
De kinderen wijzen de letters, woorden en zinnen op het blad aan.

o     mama     Jij bewaart de sleutel.

Ik doe de schatkist op slot. Jij bent een zeerover.  z    

schatkist        sleutel    m     

i     koffer    t

kaart      e Ik volg de tocht.

opdrachtkaart 1   groep  1 

PERIODE 1   anker start

AN Geef de kinderen het kopieerblad ‘Letters, woorden, zinnen: opdracht 1,  
groep 1, AN-ster’. Op dit kopieerblad staan alleen letters en woorden.  
Nadat u samen met hen hebt verkend wat letters en woorden zijn, bespreekt u  
ook de betekenis van de woorden door ze te benoemen en te concretiseren.

o     juf    z     
schatkist        sleutel    m     
i     koffer    t
kaart      f e

Geef de kinderen het kopieerblad ‘Letters, woorden, zinnen: opdracht 1,  
groep 1, zon’. De kinderen wijzen de letters, woorden en zinnen op het blad aan.

zee     maken    d     
v        bij   Ik ruil knikkers.     
Wij gaan naar school!     g    verzameling
delen   Ben je blij? r
u   zeerover en

differentiatie   groep  1 

Aanvulset getallenwand

Routekaart 1 anker Start Opdrachtkaart 1 | groep 1 Opdrachtkaart 1 | groep 1 | differentiatie

Op taaltocht
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In elk anker wordt materiaal gebruikt, dat u zelf 
of samen met de kinderen maakt. Het gaat om de 
volgende materialen:

Ankerflap  Bij elk anker gebruikt u een ankerflap.  
De ankerflap wordt gedurende het hele anker gebruikt.  
In de Gebruikswijzer is beschreven hoe u deze flap maakt. 
De ankerflap wordt in het anker Start geïntroduceerd in 
de fase afronding tijdens de activiteit ‘De ankerflap’.

Dagboek van Pompom  Elke dag schrijft u de 
avonturen van Pompom en de kinderen in een dagboek. 
Daarvoor gebruikt u de kopieerbladen ‘Dagboek van 
Pompom, school’ en ‘Dagboek van Pompom, thuis’. 
Kies een mooie opbergmap om de ingevulde bladen te 
bewaren. Zo ontstaat het dagboek van Pompom.

Spullen van Pompom  Bij de routine Op taaltocht 
heeft Pompom een rugzak nodig. Als Pompom mee naar 
huis gaat, heeft hij een logeerkoffer, logeerspullen en 
kleding nodig. De poppen Pompom en Loeloe passen in 
kledingmaat 50.

Rekenschatten   De rekenschatten van een anker 
worden goed bewaard. Kies daarvoor zelf een doos.
 
Mijn schattenmap  Elk kind maakt een eigen schat-
tenmap (portfoliomap). Hierin bewaren ze hun mooiste 
‘schatten’. Deze map wordt in het anker Start gemaakt in 
de hoekenactiviteit ‘Mijn schattenmap’.

Dagboek van Pompom

Materiaal Zelf materiaal verzamelen of maken
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Inrichting klaslokaal
,  Hang de jaarkalender op een plaats waar ook ouders 

hem kunnen zien. Hang de jaarkalender niet te hoog, 
zodat de kinderen er zelf mee aan de slag kunnen.

,  Hang de weekkalender op een plaats in de klas, 
waar u elke dag samen met de kinderen gemakkelijk 
omheen kunt zitten. Bepaal zelf welke kleur u aan 
welke dag wilt koppelen. Hang de weekkalender op 
in de buurt van de jaarkalender. De introductie van 
de weekkalender komt aan bod in het anker Start, 
activiteit ’Wanneer komt de schatkist?’.

,  Zet de dozen met de woordkaarten, de 
schatkistkaarten, de zoemverhalen, en  
de Op taaltochtkaarten op een vaste plek in de klas. 
Bewaar hier ook de dobbelstenen.  
De schatkistkaarten worden op verschillende 
plaatsen gebruikt. Dit is aangegeven bij de activi-
teitenbeschrijving. De routekaarten van Op taaltocht
moeten op een goed zichtbare plek in de klas 
opgehangen worden. De routes verschillen onderling, 
waardoor de ruimte die ze innemen steeds verschillend 
is. Bedenk alvast welke plek hiervoor geschikt is.

Materiaal voor de hoeken Geef bepaalde 
schatkistmaterialen een vaste plek in een hoek. 

Rekenhoek 
,  Hang de getallenwand op in de rekenhoek. Gebruik 

daarbij de montagehandleiding en bekijk het filmpje. 
Deze zijn onder naslag te vinden in Digiregie. Let op de 
hoogte. Het is belangrijk dat de kinderen in de bakjes 
kunnen kijken en de bakjes zelf uit de getallenwand 
kunnen halen. De introductie van de getallenwand 
vindt plaats in anker Start, activiteit ‘Het sieradenkistje 
van oma’ of ‘Kralen sorteren’.

,  Zet ook de doos met rekenschatten in de rekenhoek. 
In anker Start is dit een sieradendoosje (ankerthema 
‘Schat in de klas’, activiteit ‘Het sieradenkistje van 
oma’) of een kralenpot (ankerthema ‘Speel je mee?’, 
activiteit ‘Kralen sorteren’).

Lees-schrijfhoek
,  Hang het bijenhotel in of bij de lees-schrijfhoek.  

Zet een tafel onder de poster: dit is de lettertafel.
,  Geef Zoem een plaats op de lettertafel.
,  Hang de reiskaart in de lees-schrijfhoek. Hang de 

reiskaart niet te hoog, omdat de kinderen er zelf mee 
aan de slag gaan.

,  Zet de standaard die hoort bij de zoemverhalen 
in elkaar en zet deze op de lettertafel. Nadat het 
zoemverhaal (activiteit ‘Zoem zoekt vrienden’ of 
‘Vriendenvoetjes’) is voorgelezen, zet u de platen op de 
standaard.

,  Leg voor elk kind een vriendenboekje klaar. Schrijf 
er nog geen namen op. Dit gebeurt in het anker Start 
tijdens de activiteit ‘Zoem zoekt vrienden’. Na de 
introductie krijgen de boekjes een plek in de lees-
schrijfhoek.

Schatkisttafel
,  Kies een plaats voor de schatkisttafel (thematafel). 

Zet de schatkist in elkaar volgens de montage-
handleiding (naslag Digiregie), maar zet de schatkist 
nog niet in de klas. De introductie vindt plaats in anker 
Start in de activiteit ‘Schatkist in de klas’. De schatkist 
krijgt een plek op de schatkisttafel.

,  De woordkaarten krijgen tijdens het anker ook een plek 
op de schatkisttafel.

,  Leg het Dagboek van Pompom op de schatkisttafel. 
Zo kunnen de kinderen met hun ouders elke dag bekijken 
wat ze op school gedaan hebben. In anker Start wordt 
het dagboek van Pompom geïntroduceerd in de activiteit 
‘Ik ben Pompom, wie ben jij?’.

Huishoek
,  Geef de poppen Pompom en Loeloe een eigen plekje 

in de huishoek. 

Voorbereiding Inrichting
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Routines lezen   Voor Schatkist editie 3 zijn tien 
routines ontwikkeld. Dit zijn activiteiten die volgens een 
vast stramien verlopen. Deze routines komen in elk anker 
terug, maar de inhoud wijzigt, afhankelijk van het anker. 
In de Gebruikswijzer zijn de stappen van de routines kort 
beschreven. Het is raadzaam om deze stappen vooraf 
door te nemen.

Inhoud anker bekijken  In elk activiteitenboek vindt 
u op pagina 5-7 beknopte informatie over de inhoud van 
de verschillende fases van het anker. Maak op basis 
daarvan een keuze voor een van de ankerthema’s.

Prentenboek bekijken   Lees het ankerverhaal en 
bekijk de preteachingplaat en de informatieve platen.

Zoemverhalen lezen  In elk anker worden steeds 
twee zoemverhalen aangeboden: één verhaal per 
letter. Kies welke letter u wilt aanbieden in het anker en 
lees dat zoemverhaal. In anker Start wordt geen letter 
aangeboden, maar wordt Zoem geïntroduceerd in het 
zoemverhaal ‘Zoem zoekt vrienden’. Zoem is ook het 
vriendje dat de kinderen moeten zoeken op de reiskaart. 
Hij is verstopt achter het bijenhotel.

Voorleesboek lezen  De verhalen van het 
voorleesboek kunnen op elk willekeurig tijdstip 

voorgelezen worden. Om ze zinvol te kunnen koppelen 
aan gebeurtenissen in de klas, is het verstandig ze vooraf 
te lezen. In elk activiteitenboek vindt u op pagina 14 tips 
over het gebruik van de voorleesverhalen.

Duur van het anker bepalen en activiteiten 
kiezen  Bepaal hoelang u met het anker wilt werken en 
welke activiteiten u gaat uitvoeren in de klas. Wij raden 
u aan om in ieder geval alle activiteiten in vaste volgorde 
uit te voeren en van de vrij in te plannen activiteiten een 
beweegactiviteit, een kunstzinnige-vormingsactiviteit en 
de opdrachten van Op taaltocht. Met deze activiteiten 
creëert u een betekenisvolle context in de klas en zorgt 
u dat er voldoende aanbod is. U hoeft dan niet meer op 
zoek te gaan naar andere activiteiten.

Hoeken kiezen  Schatkist biedt activiteiten aan voor 
twaalf hoeken. Kies het aantal hoeken waarmee u wilt 
werken en bepaal welke dat zijn. De activiteiten in de 
hoeken zijn een verwerking van de kringactiviteiten. 
De kinderen gaan zelfstandig aan de slag met hetgeen 
in de kring is aangeboden. Houd hiermee rekening 
bij het selecteren van de hoeken. Gedurende het 
hele anker werkt u met dezelfde hoeken. Lees in het 
activiteitenboek bij de kennismaking hoe deze hoeken 
ingericht moeten worden en verzamel de materialen.

Begin, wanneer u voor het eerst met Schatkist aan de slag gaat, met anker Start.  
In dit anker worden alle materialen en de Schatkistroutines spelenderwijs geïntroduceerd. 
Bereid het anker voor met behulp van het volgende stappenplan:

Voorbereiding Een anker voorbereiden
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x

Routines
3.4  Routine bij W

etenschap &
 technologie  •  3.4.1  W

e helpen Pom
pom

Materiaal bij de routine We helpen Pompom

De routine bestaat uit de volgende stappen:

Fase kennismaking
•  Aanbieden van het probleem of de vraag van Pompom door middel van 

het animatiefilmpje. 
•  Gebruik maken van de ankerflap. Het probleem wordt hierop vermeld en 

de kinderen geven aan wat ze er al over weten. Aan het eind van de fase 
kennismaking stelt de leerkracht samen met de kinderen vast, wat ze nog 
meer willen weten en wat ze willen ontdekken. 

Fase ankerthema
•  De kinderen gaan het probleem verder onderzoeken of proberen de  

oplossing, die zij eerder hebben bedacht, te maken. 
•  De informatie van de informatieve platen in het prentenboek gebruiken. 
•  Op de ankerflap noteren wat de kinderen ontdekt hebben.

Fase afronding
•  Met behulp van de ankerflap presenteren de kinderen de gevonden  

oplossingen. 

uy
 a  vaardigheden en denkwijzen
 a  houding

m at e r i a a l
• ankerflap met stift

• Pompom
• schatkist
● u schatkistkaart(en)
● u WT ontwerpstappen
● u WT onderzoeksstappen
● u WT zintuigen
● o woordkaart(en)

digiregie
● V kopieerbladen
● V ankerflap
● V ankerflap, picto's
• liedje (routine) De schatkist
• liedje (routine) Pompom

leerkr achta ssistent
• filmpje titel

77

Routines
3.2  Taalroutines  •  3.2.2  Elke dag voorlezen

3
xMateriaal bij de routine Elke dag voorlezen

De routine bestaat uit de volgende stappen:
 
Dagelijkse routine op een tijdstip naar eigen keuze
• Het verhaal aandachtig door lezen.
•  Nagaan of er (voor bepaalde kinderen) voorbereiding nodig is bij het  

verhaal. Bijvoorbeeld in het anker Doen alsof bij het voorleesverhaal  
‘Piratenschip’ verdient het begrip ‘piraat’ extra aandacht en kan de 
woordkaart ondersteunen om er kort over in gesprek te gaan. Vervolgens 
bekijken de kinderen samen met Pompom de illustratie van het verhaal. 
Wanneer het voorleesverhaal gekoppeld is aan een activiteit, kan hier-
voor ook gebruik gemaakt worden van de Leerkrachtassistent. 

•  De kinderen prikkelen en stimuleren om te voorspellen wat er in het ver-
haal gebeurt met vragen zoals: Waarover denk je dat het verhaal gaat?

•  Eventueel vooraf een luistervraag stellen. 
•  Het verhaal zonder veel onderbreking voorlezen. Doelstelling is de kinde-

ren vooral te laten genieten van het verhaal. Af en toe kan er kort iets 
gezegd worden om de beleving te vergroten, bijvoorbeeld: Dat is niet zo 
netjes, toch? Hoe zou dat aflopen? 

•  Na afloop het verhaal kort na bespreken en ingaan op de beleving van de 
kinderen aan de hand van belevingsvragen. Bijvoorbeeld bij het verhaal 

‘Een vies drankje’ in het voorleesboek ‘Dikke pech!’ van het anker  
Gezondheid: Hebben jullie ook weleens een vies drankje moeten 
drinken toen je ziek was? Wat deed je toen om de vieze smaak te 
vergeten? Indien er voorafgaand aan het verhaal een luistervraag  
was gesteld, vertellen de kinderen over hun mogelijke antwoorden/
ideeën/oplossingen.

ug
 a  verhaaloriëntatie en verhaalbegrip 
 a  woordenschat

m at e r i a a l
• voorleesboek

leerkr achta ssistent
• afbeeldingen uit het voorleesboek

periode 2  |  anker Gezondheid  |  voorleesboek

Jolanda Horsten

met tekeningen van Christoph Kirsch

Dikke pech!

Stappen routine ‘We helpen Pompom en ‘Elke dag voorlezen’

Keuze uit 12 hoeken
Lees-schrijfhoek
Rekenhoek
Speelhoek
Huishoek
Schatkisttafel
Atelier
Ontdekhoek
Bouwhoek
Tafel met ontwikkelingsmateriaal
Muziekhoek
Zand-watertafel
Digihoek



Leerlingen indelen  Schatkist editie 3 werkt 
voor alle ontwikkelingsgebieden met drie herkenbare 
differentiatieniveaus: ster, maan en zon. Elk kind krijgt 
het basisaanbod (maan), waarbij u voor de kinderen die 
dat nodig hebben, kunt kiezen uit intensivering (ster) 
of extra uitdaging (zon). Deel de kinderen onder de tab 
‘Leerlingoverzicht’ per ontwikkelingsgebied per domein 
in deze drie niveaus in. Dit doet u voor nieuwe kinderen in 
groep 1 op basis van de informatie van de peuterspeelzaal 
of het kinderdagverblijf. Voor kinderen in groep 2 baseert 
u zich op de gegevens van het voorgaande jaar. Als u niet 
over deze gegevens beschikt, gebruikt u periode 1 (begin 
schooljaar t/m eind november) om een beeld te krijgen 
van de ontwikkeling van de kinderen. Aan het einde van 
periode 1 deelt u de kinderen in een van de drie aanpakken 
(ster, maan of zon) in.

Activiteiten plannen  Als u 3 of 4 weken met een 
anker wilt werken, kunt u automatisch plannen. Geef ook 
aan welk zoemverhaal en ankerthema u gekozen hebt. 
Deze activiteiten worden dan automatisch gepland. De 
automatische planning kan nog worden aangepast. U 
kunt er ook voor kiezen om zelf handmatig te plannen. 
Houd er daarbij rekening mee dat de activiteiten ‘vaste 
volgorde’ een opbouw hebben. Ze moeten daarom in de 
aangegeven volgorde gepland worden. Een overzicht van 
de volgorde van de activiteiten is in elk activiteitenboek te 
vinden op pagina 16-19. Meer informatie over het plannen 
vindt u in de Gebruikswijzer. Er staan voorbeeldplanningen 
in elk activiteitenboek op pagina 20-23 en in Digiregie 
is een handleiding (vraagteken help) opgenomen over 
de werking van het programma. Als u de activiteiten in 
Digiregie gepland hebt, verschijnen de activiteiten in 
de Leerkrachtassistent op de juiste dag en in de juiste 
volgorde.

Materiaal printen   In Digiregie vindt u onder de tab 
‘Materiaal’ diverse materialen ter voorbereiding op het 
anker of voor gebruik tijdens het anker. Download en/of 
print de volgende materialen:

Materiaallijst Download het Excel-document. In deze lijst 
vindt u materiaal dat u zelf moet verzamelen. De lijst is per 
fase alfabetisch ingedeeld. U kunt de lijst zelf aanpassen.

Doelenoverzicht per anker Print dit overzicht in kleur.  
Per ontwikkelingsgebied ziet u welke doelen in dit anker 
aan bod komen. De paginacijfers verwijzen naar de 
pagina’s van het activiteitenboek. De blauwe paginacijfers 
verwijzen naar het ene ankerthema, de rode naar het 
andere ankerthema.

Kopieerbladen per anker Print alle kopieerbladen bij het 
anker één keer in kleur. Berg de bladen op in een map. 
Als u een kopieerblad bij een activiteit vaker nodig hebt, 
maakt u hiervan het benodigde aantal kopieën. Het is ook 
mogelijk om een los kopieerblad opnieuw te printen.

Algemene liedjes Print de teksten en/of muzieknotaties 
van de algemene liedjes en berg ze op in een map. Vanuit 
het document kunnen de liedjes ook afgespeeld worden.

Routineliedjes Print de teksten en/of muzieknotaties van 
de routineliedjes en berg ze op in een map. Vanuit het 
document kunnen de liedjes ook afgespeeld worden.

Liedjes en muziekfragmenten per anker Bij elk anker zijn 
twee liedjes beschikbaar. Bij het anker Start zijn dit de 
liedjes ‘We gaan beginnen!’ en ‘Regels’. Print de liedtekst 
en/of muzieknotatie van beide liedjes.  
Vanuit het document kunnen de liedjes ook afgespeeld 
worden. In het document staan ook muziekfragmenten 
die tijdens de activiteiten van het anker gebruikt worden, 
zoals het muziekfragment ‘De vlucht van de hommels’ in 
de activiteit ‘Bijendans’. De muziekfragmenten zijn ook 
vanuit dit document af te spelen.

Op taaltochtkaarten Wanneer u niet beschikt over de doos 
met Op taaltochtkaarten, kunt u bij elk anker de route- en 
opdrachtkaarten van ‘Op taaltocht’ printen. Knip ze uit en 
lamineer ze.

Voorbereiding Een anker voorbereiden
in Digiregie
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Filmpje met Pompom  In dit filmpje introduceert 
Pompom een probleem dat hij heeft meegemaakt bij oma. 
Hij nodigt de kinderen uit om hem te helpen bij het zoeken 
naar een oplossing. In anker Start zijn twee filmpjes 
opgenomen Het geheim op zolder bij de activiteit ‘Het 
geheim op zolder’ waarin de vrienden van Pompom (oma, 
Tim en Loeloe) geïntroduceerd worden. En het filmpje 
Ruzie bij activiteit ‘Een slot op de schatkist’ en ‘Samen 
spelen, samen delen’. De kinderen helpen Pompom en 
Loeloe hoe ze samen met de schatkist kunnen spelen. 

Geanimeerde versie ankerverhaal  In dit filmpje 
zijn belangrijke woorden en begrippen uit het verhaal 
geanimeerd. In het anker Start bekijken de kinderen de 

geanimeerde versie van het ankerverhaal Zwemmen op 
zolder zelfstandig in de hoekenactiviteit ‘Ankerverhaal 
bekijken’.

Letterfilmpje  Bij elke letter die wordt aangeboden in 
een anker hoort een letterfilmpje. In anker Start wordt 
geen letter aangeboden maar maken de kinderen kennis 
met het letterfilmpje. Dit gebeurt in de activiteit ‘De z-reis 
van Zoem’.

Een handleiding over hoe u met de Leerkrachtassistent werkt, 
is te vinden in het programma Leerkrachtassistent onder het 
vraagteken (help).

Als u de activiteiten in Digiregie gepland hebt, staan de onderdelen in de Leerkrachtassistent 
in de juiste volgorde klaar. Voordat u met de kinderen aan de slag gaat, is het goed om een 
aantal zaken zelf vooraf te bekijken. Het gaat dan om:

Voorbereiding Leerkrachtassistent bekijken
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Filmpje ‘Ruzie’

Geanimeerde versie van het ankerverhaal ‘Zwemmen op zolder’

Letterfilmpje ‘z’

Filmpje ‘Het geheim op zolder’



Woordenschat
Woorden die functioneel zijn voor deze activiteit. 

Ingedeeld naar groep en differentiatieniveau. 
a Groep 1 ster
a Groep 1 maan
a Groep 1 zon
a Groep 2 ster
a Groep 2 maan
a Groep 2 zon

o woordkaart beschikbaar

U hebt nu kennisgemaakt met alle materialen, het klaslokaal ingericht, de voorbereiding  
in Digiregie gedaan en de inhoud van het anker en de Leerkrachtassistent verkend.  
Tijd om aan de slag te gaan met de activiteiten. Daarbij maakt u gebruik van het activiteitenboek. 
Lees de activiteiten die u hebt ingepland door.
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            Zwemmen 
   op zolder

Erik van Os & Elle van Lieshout

met tekeningen van Katrien Van Schuylenbergh

periode 1  |  anker Start  |  prentenboek

routine rekenschatten

so ort activiteit

oriënterenvaste volgorde

categoriefa se

kennismaking

m at e r i a a l
• poppenhuis met voorwerpen en 

poppetjes
• wc-rolletjes

• Pompom
• prentenboek Zwemmen op zolder
• u R meetkundige begrippen: 

1 t/m 14
• u SE samenwerkend leren: 2
• o 24

digir egie
• V Wie, wat, waar: Zwemmen op 

zolder

l eer kr achta ssistent
• filmpje Het geheim op zolder

w o o r d e n s c h at

qs a 1
boven

qm a 1 qs a 2
het nichtje
nieuwsgierig
de zolder

qz a 1 qm a 2
lief vinden
met z’n tweeën
uitzoeken

qz a 2
de vriendschap o

Het geheim 
op zolder
Voorbereiding Zet het animatiefilmpje ‘Het geheim op zolder’ klaar op het digibord. 
Pak Pompom en de preteachingplaat uit het prentenboek. Knip de hoofdpersonen uit 
het kopieerblad en plak ze op wc-rolletjes.

Introductie Pompom vertelt: Ik was gisteren op bezoek bij oma. We hebben samen 
in het dagboek gelezen. Oma vond het leuk om te lezen wat ik al geleerd heb. Er kwam 
ook een meisje bij oma op bezoek. Ik kende haar nog niet, dus ik was heel nieuws-
gierig. Start hierna het animatiefilmpje waarin Pompom en Loeloe elkaar voor het eerst 
ontmoeten. Pompom is blij met Loeloe. Nu heeft hij een vriendinnetje en hoeft hij niet 
meer alleen te spelen. Laat de woordkaart 24 ‘de vriendschap’ zien.
Hoe heet het meisje dat bij oma op bezoek was?
Loeloe is een nichtje van Pompom. Hebben jullie ook nichtjes en neefjes? Hoe heten ze?
Pompom wil graag vriendjes worden met Loeloe. Hebben jullie ook vriendjes en vriendin-
netjes? Wie zijn dat?

Kern Sta stil bij het slot van het animatiefilmpje: Pompom en Loeloe zien op het eind 
van het filmpje een kamer. Wat voor kamer is dat? Hebben jullie thuis ook een zolder? 
Wat kun je vinden op een zolder? Liggen daar spannende dingen? Fantaseer hardop 
met de kinderen. Pak de preteachingplaat en laat de kinderen de zolder zoeken op de 
plaat. Waar zit de zolder in het huis? Wat zouden Pompom en Loeloe daar ontdekt 
hebben? Bekijk daarna ook de andere kamers en bespreek wat er allemaal in te zien is. 
Welke kamers zien jullie? Waar zitten ze in het huis? Welke kamers zitten onder en 
welke boven? Welke voor en welke achter? Is dat hetzelfde als in de eigen huizen van 
de kinderen? Welke kamers heb jij thuis ook? Zijn er ook kamers die jij thuis niet hebt?
Neem het poppenhuis met de voorwerpen en poppetjes erbij. Geef doe-opdrachten 
met behulp van de schatkistkaarten zoals op, in, voor en achter. Laat de kinderen de 
verschillende vertrekken aanwijzen in het poppenhuis en de voorwerpen en poppetjes 
op de goede plaats zetten. Bijvoorbeeld: Zet Loeloe in de bovenste kamer.

Afsluiting Vertel de kinderen nogmaals dat Pompom altijd bij oma heeft gewoond, 
maar dat hij nu in de klas komt wonen. Laat de kinderen een plekje voor Pompom 
zoeken en vertellen hoe ze dit gaan inrichten.
Wat is een goede plek voor Pompom om te wonen? Waarom?
Wat heeft Pompom nodig wanneer hij in onze klas wil wonen?
Hoe kunnen we dat voor hem regelen?

Opbouw van een activiteit
De activiteitenbeschrijving kent een vaste opbouw.

Voorbereiding Materiaal of acties die nodig zijn  
om de activiteit uit te voeren.

Introductie Via de wereld van Pompom worden kinderen aan 
het denken gezet en geprikkeld om een verbinding te maken 

met hun eigen ervaringen. De vragen kunnen de leerkracht 
en de kinderen daarbij helpen.

Kern Beschrijving van de hoofdactiviteit. Voorbeeldvragen 
over inhoud en opdracht van de activiteit zijn hier in  

de lopende tekst opgenomen.
Afsluiting Afronden van de activiteit. De vragen richten zich 

vooral op terugblikken, zetten de kinderen aan tot denken,  
of vragen naar beleving. De vragen bieden ook de  

mogelijkheid tot het geven van feedforward of feedback.

Materiaal
De volgende materialen kunnen nodig zijn

• zelf te verzamelen 
• schatkistmateriaal

• digiregie 
In Digiregie vindt u onder de tab ‘Materiaal’  

diverse materialen ter voorbereiding op het anker  
of voor gebruik tijdens het anker.

• leerkrachtassistent 
De Leerkrachtassistent is een programma  

voor het digibord en ondersteunt de activiteiten.
Symbolen die kunnen voorkomen:

u schatkistkaart   |   o woordkaart   |   V kopieerblad

Kruimelpad 
periode 1 WWW    periode 2 WWW   periode 3 WWW
fase van het anker: kennismaking, ankerthema, afronding 
categorie: vaste volgorde of vrij in te plannen
soort activiteit: 

kringactiviteit 
bewegings- of spelles 
buitenspel 
hoekenwerk

Voorbereiding Activiteitenboek doorlezen
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l i n k e r pa g i n a  a c t i v i t e i t

Kringactiviteiten



Doelen
Hoofd- en subdoel(en) van de activiteit.  
Bestaat uit ontwikkelingsgebied, domein, leerlijn  
en vaardigheid die in de activiteit aan bod komen.

Ontwikkelingsgebieden in Schatkist:

taal

rekenen

sociaal-emotionele ontwikkeling

motoriek

kunstzinnige vorming

wetenschap & technologie

wereldoriëntatie

Differentiatie
De activiteiten zijn op basisniveau geschreven.  

Differentiatie is aangegeven voor:

AN  Anderstalige Nieuwkomers: kinderen bij de activiteit 

betrekken die geen Nederlands spreken.

   Intensivering voor kinderen van groep 1 en 2,  

die de ster-aanpak volgen.

   Uitdaging voor kinderen van groep 1 en 2  

die de zon-aanpak volgen.
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Mijn eigen wie-wat-waar-flap (leeg)  |  de verhalensleutel

Schatkist editie 3  •  Digiregie  •  © 2016 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

titel:

Ik vond dit boek:

leuk niet leukbeetje leuk

Start  R  Kennismaking  R  Zelf lezen en schrijven 1 Start  R  Kennismaking  R  Het geheim op zolder 1 

Wie, wat, waar: Zwemmen op zolder  |  de verhalensleutel

Schatkist editie 3  •  Digiregie  •  © 2016 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg  •  Illustraties: Katrien Van Schuylenbergh

pompom

appels plukken

de tuin

loeloe

wachten

de woonkamer

oma

diepzeeduikertje
 spelen

de slaapkamer

tim

schat vinden

de zolder

poes snoes

schatten 
zoeken

de tuin van tim

d i f f e r e n t i at i e

qs
1 De kinderen voeren de opdrachten uit en 
zetten de voorwerpen en poppetjes op de juiste 
plaats. Laat de kinderen de begrippen gebruiken 
en benoemen.

qz
1 Doe zes schatkistkaarten in de dobbelsteen. 
De kinderen gooien met de dobbelsteen en 
bedenken er, met uw hulp, een opdracht bij.

2 Deze kinderen kiezen zelf een schatkistkaart 
uit en geven een opdracht aan de andere 
kinderen.

v e r d i e p i n g s m at e r i a a l
• dobbelsteen

Tips en verdieping

Kleine kring
Verlengde instructie: Herhaal de 
begrippen van ruimtelijke oriëntatie 
(zie schatkistkaarten) met het 
poppenhuis, de voorwerpen en de 
poppetjes. Gebruik de schatkist-
kaarten erbij en eventueel ook de 
dobbelsteen. Zet de coöperatieve 
werkvorm groepspraat ‘Rondpraat 
met de dobbelsteen’ in.

Verwerking in de rekenhoek
Zet het poppenhuis in de rekenhoek 
en laat de kinderen zelfstandig 
verder spelen.

Coöperatieve werkvorm
Gebruik de coöperatieve werkvorm 
groepspraat ‘Rondpraat met de 
dobbelsteen’ om kinderen om de 
beurt de ruimtelijke begrippen te 
laten toepassen en inoefenen. Een 
kind gooit met de dobbelsteen en 
benoemt het begrip dat bovenop ligt. 
De andere kinderen bedenken een 
opdracht waarbij het begrip wordt 
toegepast. Het kind dat de dobbel-
steen heeft gegooid, voert de 
opdracht uit. De andere kinderen 
controleren of de opdracht goed is 
uitgevoerd.

Feedback
Vraag: Wat hebben we vandaag 
geleerd? Weten we nu wat er 
helemaal boven in het huis van 
oma is?

ur
d o e l e n

 a meetkunde a oriënteren en positiebepaling
 a gebruikt de ruimtelijke begrippen om de locaties van kamers en de voorwerpen die erin staan in 
een huis te bepalen.

ug  a woordenschat a uitbreiden van de woordenschat en het verbaal begrip
 a achterhaalt de betekenis van de woorden rondom meetkundige begrippen en locaties in het huis uit 
de preteachingplaat en past deze toe bij het poppenhuis.

ue  a ruimte a ruimtelijke ordening
 a kan de indeling van een huis omschrijven.

Tips en verdieping
Afhankelijk van de mogelijkheden die een activiteit biedt, 
kunnen hier voorkomen:

Kleine kring preteaching, verlengde instructie, of tips voor 
kinderen van groep 1 of groep 2.

Kansen voor … kans om tijdens een activiteit aandacht te 
besteden aan een ander ontwikkelingsgebied.

Verwerking in … logische voortzetting van een kring- 
activiteit in een hoek.

Coöperatieve werkvorm extra informatie over de  
werkvorm die in de activiteit aan bod komt.

Feedback aanwijzingen voor feedback, gericht op taak, 
proces of zelfregulatie.

Talensensibilisering kinderen op een positieve en speelse 
manier in aanraking brengen met taaldiversiteit.

Ouderbetrokkenheid mogelijkheden om ouders bij de 
activiteit te betrekken.

Lezende kleuter kinderen die al kunnen lezen een actieve 
rol geven, of verwijzing naar extra lesmateriaal.

Reflectie terugkijken op het eigen handelen en het effect 
van de activiteiten.

Voorbereiding Activiteitenboek doorlezen
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Kringactiviteiten



Reflectie op taal

Auditief geheugen

Snel serieel benoemen

Ritme, volume en intonatie 

Taalbewustzijn: woorden in zinnen

Fonologisch bewustzijn: klankgroepen

Fonologisch bewustzijn: rijm

Auditief discrimineren

Visueel discrimineren 

Klankbewustzijn: fonemen

Deze introductie en afsluiting zijn van toepassing 
op alle drie de opdrachten.

102

Voorbereiding Stop routekaart 4 en opdrachtkaart 4 
voor groep 1 en voor groep 2 in de rugzak van Pompom. 
Zet het passende couplet van het liedje ‘Ga je mee op 
taaltocht?’ klaar.

Kern Pompom zegt: Goed nieuws! We hebben drie 
nieuwe kaarten gekregen! We kunnen verder op taaltocht. 
Bekijk de routekaart en vraag: Wat zie je? Wijs op de 
opdrachtkaart en zeg: Oma schreef ‘zinnen kun je stappen’. 
Het lijkt wel een raadsel. Misschien moeten we de zinnen die 
hier staan, stappen. Leg vier/zes hoepels op een rij, met 
ruimte ertussen, en leg de dobbelsteen achter de laatste 
hoepel. Schrijf steeds de zin van de opdrachtkaart op het 
papier terwijl u hem voorleest en vraag: Hoeveel woorden 
hoor je in de zin? Laat de kinderen de zin herhalen en 
meetellen. Zet één kind voor de hoepels en laat het bij elk 
woord een voet in een hoepel zetten terwijl u de woorden 
noemt. Zoem: Ik vlieg naar het einde van de zin. Dan zie je 
waar je naartoe moet lopen. Zet Zoem op de dobbelsteen. Alle 
kinderen stappen om de beurt op het pad. Zeg: Hoeveel 
woorden hoor je in de zin? Zet een stap bij elk woord. Als er 
drie kinderen aan de beurt zijn geweest, biedt u een volgende 
zin aan.

Zinnen kun je stappen
o p d r ac h t  4

ug
d o e l

 a taalbewustzijn en fonologische vaardigheden
 a taal bewustzijn en reflectie op taal
 a onderscheidt woorden in een zin door ze te stappen.

m at e r i a a l
• dobbelsteen • flap met stift
• 6 hoepels (4 voor groep 1 of 6 voor groep 2)

• o 20

leerkr ac hta ssistent
• Routekaart 4

w o o r d e n s c h at

qs a 1 tellen de vriend

qm a 1 qs a 2 het slot de zin

qz a 1 qm a 2 verklappen o het woord

qz a 2 de hoepel samenwerken
Voorbereiding Print routekaart 4, 5 en 6 en opdracht-
kaart 4, 5 en 6 voor groep 1 en voor groep 2. Doe Pompom 
een rugzak om. Stop de kaarten in de rugzak. Zet Pompom 
in de kring. Zet het refrein en het passende couplet (zie het 
pictogram bij de opdracht) van het liedje ‘Ga je mee op 
taaltocht?’ klaar.

Introductie Laat Pompom zijn rugzak pakken en zing 
het refrein en het passende couplet van het liedje. Neem 
de routekaart uit de rugzak. Laat de kaart goed zien.

Afsluiting De kinderen hebben een deel van de tocht 
afgelegd. Hang de routekaart (naast de vorige kaart) op 
een centrale plaats in de klas. Zeg: We hebben nu al … 
deel/delen van de weg die Pompom en Zoem moeten 
afleggen voor de taaltocht.

m at e r i a a l
• rugzak • Pompom • Zoem

di gi regi e
• liedje (routine) Ga je mee op taaltocht?
• w routekaart 4, 5, 6  

1 opdrachtkaart 4, 5, 6  2 opdrachtkaart 4, 5, 6

d i f f e r e n t i at i e
Bij deze routine staat de differentiatie op de opdrachtkaarten.

Op taaltocht
introductie

op taaltocht 4, 5, 6

so ort activiteit

routine op taaltocht

vrij in te plannen

categorie

ankerthema

fa se

‘Schat in de klas’
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Voorbereiding Stop routekaart 5 en opdrachtkaart 5 
voor groep 1 en voor groep 2 in de rugzak van Pompom. 
Zet het passende couplet van het liedje ‘Ga je mee op 
taaltocht?’ klaar.

Kern Bekijk de routekaart. Ik zie stenen in het pad, maar 
ik zie ook stukjes in de stenen. Wat zouden we hier moeten 
doen? Wijs de titel aan op de opdrachtkaarten: Oma 
schreef ‘woorden kun je springen’. Zullen we dat proberen? 
Luister goed. Lees een woord voor met pauzes tussen de 
klankgroepen. Horen jullie stukjes in de woorden? Laten 
we ze springen. Leg de hoepels achter elkaar op de grond. 
Zeg het woord opnieuw en schrijf het zonder koppelteken 
op de flap. Een kind legt het juiste aantal blokjes in de 
hoepel en springt bij elke klankgroep. Daarna gaan alle 
kinderen in een rij staan en springen om de beurt een 
woord. Zeg: Ga voor de eerste hoepel staan. Hoeveel 
stukjes hoor je in het woord? Pak het juiste aantal blokjes 
en leg ze in de hoepel. Spring bij elk blokje. De kinderen 
springen bij twee klankgroepen twee keer in de hoepel, 
bij drie klankgroepen drie keer. Als er drie kinderen aan 
de beurt zijn geweest, schuiven ze door naar de volgende 
hoepel en werkt u met een nieuw woord.

Tips en verdieping
Talensensibilisering
Laat een woord uit een andere taal in stukjes verdelen. 
De kinderen ontdekken dat het aantal stukjes in dezelfde 
woorden kan verschillen (‘speelgoed’ versus ‘toys’).

ug
d o e l

 a taalbewustzijn en fonologische vaardigheden
 a fonologische vaardigheden: fonologisch bewustzijn
 a verdeelt woorden in klankgroepen door deze te springen.

m at e r i a a l
• 20 blokken • flap met stift • 6 hoepels

• o 11

leerkr achta ssistent
• Routekaart 5

w o o r d e n s c h at

qs a 1 het deksel het speelgoed

qm a 1 qs a 2 morgen plastic o

qz a 1 qm a 2 het schoolplein vriendelijk

qz a 2 de dobbelsteen het prentenboek

Woorden kun je springen
o p d r ac h t  5

Voorbereiding Stop routekaart 6 en opdrachtkaart 6 
voor groep 1 en voor groep 2 in de rugzak van Pompom. 
Print de kopieerbladen en knip de kaartjes uit. Stop ze 
volgens de opdrachtkaart met een paperclip in een 
envelop. Stop de envelop in de rugzak. Schrijf het cijfer 1 
op een sticker, plak de sticker op een muntstuk en verstop 
het onder de mat. Zet Zoem en Pompom op het rijmbankje 
in de kring. Zet het passende couplet van het liedje ‘Ga je 
mee op taaltocht?’ klaar.

Kern Neem de routekaart. Lees het rijmpje voor. Zoem: 
Wij hebben woorden nodig om te rijmen! Pak de envelop 
uit de rugzak, bekijk en benoem de plaatjes. Introduceer 
het begrip ‘rijmen’. Zeg: Als je goed luistert, lijken de 
woorden op elkaar, zoals [voorbeeld van de woordparen]. 
En [zeg bij het eerste woord een woord dat niet rijmt]: 
rijmen die woorden? We gaan kijken welke woorden oma 
en Tim hebben bedacht. Twee kinderen gaan op het bankje 
zitten. Geef ze elk één afbeelding van het paar van de 
opdrachtkaart. De kinderen benoemen de woorden. Vraag: 
Rijmen die woorden of niet? Hierna is het volgende paar 
aan de beurt. Constateer: Er is nog één woord over: 
‘schat’. Wat rijmt op ‘schat’? Als het woord ‘mat’ wordt 
genoemd, mogen ze onder de mat kijken en vinden ze het 
muntstuk. Stop de munt in de rugzak van Pompom.

Het rijmbankje
o p d r ac h t  6

ug
d o e l

 a taalbewustzijn en fonologische vaardigheden
 a fonologische vaardigheden: fonologisch bewustzijn
 a rijmvaardigheid: maakt kennis met rijm door bij plaatjes 
aan te geven welke woorden rijmen en welke niet.

m at e r i a a l
• bank • envelop • munt • 20 paperclips • witte sticker • stift

• o 22

digiregie
• V Rijmende paren • V Niet-rijmende paren • V Versje 

Rijmbank

leerkr achta ssistent
• Routekaart 6

w o o r d e n s c h at

qs a 1 - -

qm a 1 qs a 2 de klank rijmen

qz a 1 qm a 2 de grap het lint

qz a 2 de raad de verzameling o

w routekaart Op taaltocht

Op taaltocht
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Een uitgebreide uitleg van de pictogrammen bij de opdrachten van Op taaltocht vindt u in de Gebruikswijzer.



Hoekenwerk

Spel in de hoek: Het beschreven spel sluit aan bij  
een of meer kringactiviteiten (zie kopje Voorbereiding).  
De kinderen gaan in een klein groepje zelfstandig aan  
de slag met hetgeen in de kring is aangeboden.
Spelbegeleiding: Hier staan tips voor intensivering en 
uitdaging van het spel in de hoek. Dit kan door mee te 
spelen, materiaal toe te voegen of een andere opdracht 
te geven.

66

hoekenwerk

categoriefa se

kennismaking

Spel in de hoek Naar aanleiding van het ankerverhaal 
spelen de kinderen in de huishoek alsof ze bij oma op bezoek 
zijn en bijvoorbeeld helpen in de keuken bij het bakken van 
een (appel)taart. De kinderen bedenken, voordat ze gaan 
spelen, hoe ze de rollen verdelen en wat ze gaan spelen met 
behulp van de anker verhaalplaten, de rolgebonden materialen 
en de schatkistvraagkaarten: ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’. Speel mee en 
maak samenspelen interessant door de kinderen te wijzen op 
gezamenlijke klusjes die in de keuken moeten gebeuren. 
Stimuleer de kinderen met Pompom samen te spelen door 
bijvoorbeeld om de beurt met Pompom de snorkel en de 
duikbril te delen. Samen met Pompom kunnen de kinderen 
‘diepzeeduiken’ op zoek naar ‘schatten’. Wat vinden ze 
allemaal?

Spelbegeleiding
Intensivering Geef aandacht door naast het kind mee te 
spelen. Geef ondersteuning door te benoemen en te verwoor-
den wat er gebeurt of wat het kind ervaart. Bevestig bijvoor-
beeld de uiting van het kind door te herhalen of voeg een 
ander woord toe als uitbreiding: Wil jij hier slapen? Wil je ook 
bij oma logeren, net als Pompom? Vestig tijdens het spel de 
aandacht op een aantal voorwerpen (bijv. de duikbril, de 
snorkel of het logeerbed) om zo een eenvoudig (rollen)spel uit 
te lokken. Maak hierbij een verwijzing naar de handelingen 
die zijn uitgevoerd bij de activiteit ‘Diepzeeduikers’.
Uitdaging Stimuleer de kinderen betekenisvolle lees-schrijf-
activiteiten toe te voegen aan hun spel. Geef bijvoorbeeld 
een spelimpuls als: Kun je voor Tim een appeltaart bakken? 
Wat heb je dan nodig? Kun je een boodschappenlijstje of een 
recept maken?

Tips en verdieping
Ouderbetrokkenheid
Houd bij de inrichting van de huishoek rekening met kinderen 
met een andere culturele achtergrond. Laat hen bijvoorbeeld 
dingen meenemen van thuis, of vraag aan de ouders of ze iets 
hebben voor het huis van oma.

Voorbereiding Richt de huishoek in als het huis van 
oma en maak een logeerplek voor Pompom in het huis. 
Zorg voor enkele attributen uit de ankerverhaalactiviteiten. 
De kinderen denken mee over de materialen die nog meer 
nodig zijn om in de huishoek te spelen. Richt de hoek 
tijdens de kennismakingsweek samen met hen in. Na de 
activiteit ‘Schatten uit de hutkoffer van oma’ voegt u de 
schatkistkaarten ‘wie’ ‘wat’ en ‘waar’ toe.

Op bezoek bij oma
huisho e k

uf
d o e l e n

 a sociaal gedrag en ontwikkeling van sociale vaardigheid 
 a samenwerken en samenspelen
 a werkt samen en speelt samen met andere kinderen in 
het huis van oma.

ug  a verhaaloriëntatie en verhaalbegrip a verhaalbegrip
 a kan delen uit het ankerverhaal naspelen en navertellen.

m at e r i a a l
• duikbril • hutkoffer van oma (met babytruitje, dagboek, 

kinder tekening, trekpop) • logeerbed voor Pompom
• schatten van Pompom en Loeloe (zilveren kettinkje, knikker, 

gouden lintje, robot, schelp)
• schort van oma • snorkel

• Pompom
• u SE hoeken: 4
• u T vraagkaarten: 1-3
• o 5, 9, 16, 18, 22, 23

di gi regi e
• V Zwemmen op zolder, plaat 4 t/m 10 en 12

w o o r d e n s c h at

qs a 1 afspreken spelen o

qm a 1 qs a 2 de koffer o op slot o

qz a 1 qm a 2 delen o -

qz a 2 de verzameling o het voorwerp o

67

hoekenwerk

categoriefa se

kennismaking

Schatten zoeken
sch atkisttaf el

Tuin van oma
speelh oek

uj
d o e l

 a dramatische vorming a drama-element Rol
 a speelt een bekende fantasierol uit de wereld van Pompom 
en voert vanuit deze rol korte gesprekken.

m at e r i a a l
• appels • bankje • boom (geknutseld met papier)
• gras (groen kleed of mat) • kaarten met pijlen • mand

• u SE hoeken: 3
• u T schrijftekens en schrijfpatronen: 1-4, 10
• Zoem

digiregie
• V Wie, wat, waar: Zwemmen op zolder
• V Zwemmen op zolder, plaat 1, 2, 3, 11

w o o r d e n s c h at

qs a 1 de tuin vliegen

qm a 1 qs a 2 nadoen zich vervelen

qz a 1 qm a 2 - -

qz a 2 de rol -

ue
d o e l

 a burgersschapsvorming a consumentengedrag
 a kan een voor hem/haar speciaal voorwerp kiezen uit een 
groot aanbod van voorwerpen.

m at e r i a a l
• fototoestel • kleurpotloden • letterstempels • mandje • tafel

• u SE hoeken: 5
• u SE klasregels: 8
• o 22, 23

digiregie
• V Woordkaart (leeg)

w o o r d e n s c h at

qs a 1 kiezen zoeken

qm a 1 qs a 2 bijzonder verzamelen

qz a 1 qm a 2 de schat -

qz a 2  de verzameling o het voorwerp o

Voorbereiding Print het kopieerblad ‘Woordkaart 
(leeg)’ een aantal keren. Hang de schatkistkaart SE 
hoeken: 5 in de hoek en leg de materialen klaar op een 
aparte tafel bij de schatkisttafel. Vertel de kinderen dat ze 
in deze hoek op schattentocht gaan. Vertel dat ze niet 
zomaar een schat van een ander kind mogen afpakken. Als 
een ander kind met een schat aan het spelen is, maken ze 
er een foto van. Wijs de kinderen hierbij ook op de klas-
regel (schatkistkaart) die in de hoek staat.

Spel in de hoek De kinderen gaan in de klas op zoek 
naar voor hen bijzondere schatten. Ze verzamelen elk één 
of twee schatten in hun mandjes (of maken er een foto 
van). Ze leggen de schatten op de schatkisttafel en maken 
er een woordkaart van. Ze maken een tekening of foto van 
de schat en stempelen of schrijven de naam ervan op de 
kaart. Help de kinderen die dit moeilijk vinden door op 
labels woorden met lidwoord voor te schrijven.

Spelbegeleiding
Intensivering Ga mee op schattentocht met de kinderen 
die het moeilijk vinden om een schat te vinden. Geef aan 
wat u een bijzondere schat vindt en leg ook uit waarom u 
dat vindt.
Uitdaging De kinderen die al wat woordjes kunnen lezen/
schrijven, schrijven een gerelateerd woord op de achter-
kant van de woordkaart. Bijvoorbeeld: bij ‘de ketting’ het 
woord ‘kraal’.

Voorbereiding Richt de speelhoek in als de tuin van 
oma met attributen uit verhaalplaat 1. Hang de schatkist-
kaart op. Hang na de activiteit ‘Zwemmen op zolder’ de 
verhaalplaten waarop de tuin van oma te zien is erbij. 
Bekijk samen de hoek en vraag wat de kinderen er kunnen 
spelen. Voeg ontbrekende zaken tijdens de kennismaking 
toe: Zoem na de activiteit ‘Zoem zoekt vrienden’, de 
schrijftekens na ‘De bal van Tim’ en de pijlen na ‘Op zoek 
naar de schat’.

Spel in de hoek De kinderen spelen als Tim, Pompom, 
Loeloe, oma of Zoem in de tuin van oma, met de anker-
verhaalplaten ter inspiratie. Ze kunnen samenspelen met 
kinderen uit de huishoek, bijvoorbeeld: kinderen die een 
appeltaart maken (huishoek), komen appels ophalen in de 
tuin. De kinderen tellen de appels (speelhoek) en stoppen 
ze in de mand. Speel mee door ook een rol op u te nemen.

Spelbegeleiding
Intensivering Print het kopieerblad ‘Wie, wat, waar: 
Zwemmen op zolder’. Knip de hoofdpersonen uit en plak ze 
op een kroon. De kinderen zetten deze op tijdens het spel.
Uitdaging Zorg ervoor dat de kinderen rolgebonden 
handelingen uitvoeren door het stellen van vragen. 
Bijvoorbeeld: Ik zie dat jij Tim bent. Wat ben jij aan het 
maken? Welk gereedschap gebruik je?
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