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Herkent een kam en/of haarborstel als verwijzers voor 

verzorgen van de eigen haren 

Houd de kam of borstel in het blikveld van de leerling. Laat hierop 

steeds direct het kammen van de haren volgen. Laat de leerling 

herkenning van de verwijzer zien (door handen naar het hoofd te 

brengen of afwenden)? 

2 Steekt handen onder een stromende kraan 

Doe wat gel op de handen van de leerling. Doe de kraan open en 

stimuleer de leerling zijn handen eronder te steken. Laat voelen hoe de 

gel zich met het water vermengd. Door gekleurde gel te gebruiken 

kleurt het water, dit kan het extra aantrekkelijk maken. 

3 Maakt kambewegingen met een aangereikte kam of borstel 

Geef de leerling een kam in de hand voor. Doe voor hoe u zelf 

kambewegingen maakt. Doe het samen met de leerling. Laat zijn hand 

los en stimuleer hem zelf door te gaan met kammen. 
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5 Maakt een wasbeweging met de handen 

Doe wat gel op de handen van de leerling. Doe de kraan open, steek uw 

handen eronder en maak een wasbeweging. Stimuleer de leerling om dit 

na te doen, doe het eventueel een keer samen. Laat voelen hoe de gel 

zich met het water vermengt en voelt tussen de handen. Door gekleurde 

gel te gebruiken kleurt het water, dit kan het extra aantrekkelijk maken. 

6 Gebruikt een spiegel bij het kammen 

Ga met de leerling voor de spiegel staan. Kam de haren van de leerling 

verschillende kanten op. Bewonder samen het resultaat. Laat dan de 

leerling zelf zijn haren voor de spiegel kammen. 

Laat de pop zien. De pop gaat naar de kapper. Kam het haar van de pop. Doe er wat gel in en zet 

het haar rechtop. Laat dan een leerling met de kam de haren weer naar beneden kammen. Laat 

een andere leerling wat gel in de haren van de pop doen. Maak zo met z'n allen de pop mooi. 

Bewonder de pop in de spiegel. Laat dan de leerlingen hun eigen haren kammen. Laat leerlingen 

die nog niet zelf kunnen kammen de kam door hun haren voelen. Laat anderen zelf met de kam 

door hun haren gaan. Geef ook eens een haarborstel, kijk hoe de leerling dit vindt voelen. 

 Werk ook aan doelen rondom spelontwikkeling: spelen met materialen en samenspelen. 

 Werk aan doelen rondom voelen door de haren en de gel te laten voelen. 

DOMEIN Zelfredzaamheid 

 Zorg voor een pop met haren die u kunt wassen. 

SUBDOEL Hygiëne 

 Zorg voor een kam, gel en een spiegel. 
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 Materialen en voorbereiding 
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