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Trekt samen met een ander een kledingstuk naar beneden of 

omhoog 

Trek samen met de leerling een makkelijk zittend kledingstuk (rok, 

broek met elastiek) aan. Zorg dat de leerling het kledingstuk vastheeft 

wanneer u dit aantrekt (bijvoorbeeld bovenkant van rok vasthouden) 

2 Trekt uit zichzelf een aangetrokken kledingstuk naar beneden of  

omhoog 

Doe de benen van de leerling in een rok of ruime broek met elastiek. 

Stimuleer de leerling om dit omhoog te trekken. Eventueel door het 

eerst samen te doen, het kledingstuk naar beneden te trekken en het de 

leerling dan zelf te laten doen. 

3 Pakt een aan te trekken kledingstuk  

Laat de leerling zelf een kledingstuk pakken om aan te trekken. Leg 

eventueel 2 kledingstukken neer waaruit hij kan kiezen. 

4 Trekt op verzoek een kledingstuk aan, mits voorbereid (trui over  

het  hoofd) 

Doe een trui over het hoofd van de leerling. Vraag de leerling om dit zelf 

verder aan te doen. Laat de leerling eventueel naar een medeleerling die 

dit al kan kijken als voorbeeld. 

5 Trekt zelf een makkelijk zittend kledingstuk aan en uit (mag  

binnenstebuiten) 

Geef de leerling een makkelijk zittend kledingstuk. Stimuleer de 

leerling om dit zelf aan te trekken. Moedig elke handeling die de 

leerling tijdens het aantrekken uitvoert aan. Complimenteer 

bijvoorbeeld wanneer de leerling de trui over zijn hoofd heeft 

gedaan en als de arm in de mouw zit. 

6 Maakt grote knopen los en vast 

Geef de leerling een jas met grote knopen (de jas van opa 

Bakkebaard). Laat de leerling zelf de knopen vastmaken. Doe het 

een keer voor. Doe dan de eerste knoop samen met de leerling. 

Zing het lied “In Holland staat een huis”. Beeld dit uit met hulp van een poppenhuis en poppetjes 

van een heer, vrouw, kind en hond. Laat de leerlingen zich verkleden als de personages en zing 

het lied meerdere malen.  

Noem de verklede leerlingen de “familie Paardenstaart”. Zing met hen een variant op “Opa 

Bakkebaard”. Tijdens het zingen kiezen de leerlingen een schoonmaakdoek, zeem of bezem om 

schoon te maken. 

Poppenhuis met een heer, vrouw, kind en hond; Verkleedkleren van een heer, vrouw, kind en 

hond; Zeem, bezem en poetsdoek 

Na afloop van de activiteit doen de leerlingen de verkleedkleren weer uit. 

-maak verschillende dans- en schoonmaakbewegingen bij het lied 
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-kies een ander lied met andere verkleedkleren.  
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