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Volgt rondlopende personen met zijn blik als die zijn 

aandacht vragen 

Loop af en toe met het boek naar een andere leerling. Praat hierbij 

tegen de leerling om te stimuleren dat hij u volgt. Reageer blij als 

de leerling u blijft volgen. 

2 Haalt een voorwerp tevoorschijn dat de leerkracht voor zijn 

ogen heeft verstopt en dat nog half zichtbaar is 

Na het voorlezen verstopt u plotseling het boek half onder uw stoel. 

Vraag de leerling om het te zoeken. Lees het boek nog een keer. 

Maak hier een ritueel van: elke keer als het boek uit is, verstopt u 

het boek. 

3 Toont interesse in grote, gekleurde plaatjes in een 

plaatjesboek door te bladeren, te wijzen of het boek te 

betasten 

Neem de leerling tijdens het lezen op schoot of ga naast de leerling 

zitten. Stimuleer dat de leerling het boek actief bekijkt door zelf te 

wijzen naar het boek en vragen te stellen. 

4 Wijst het juiste voorwerp op afstand aan 

Stel de leerling een vraag over het boek. Laat hem een voorwerp uit 

het boek in de klas aanwijzen. Waar is hier de bal? En waar is het 

plein?  

5 Wijst details aan bij een voorwerp 

Bij een plaat of voorwerp met details, stelt u de leerling een vraag 

hierover. Waar zijn de oren van de pop? En het steeltje van de 

appel? 

6 Legt de relatie tussen concrete verwijzers/foto's van het 

dagritme en een activiteit 

Zorg dat bij de concrete voorwerpen enkele verwijzers zitten. Kan 

de leerling vertellen of voordoen waar de verwijzer bij hoort? Laat 

bijvoorbeeld een washand zien. Hoe ziet de wasbeweging eruit? 

Ga met de leerlingen in de kring zitten. Laat het boek zien. Blader het verschillende keren met 

de leerlingen door. Lees het voor en gebruik daarbij de concrete voorwerpen. 

Stel er vragen over. Wat zien ze op de plaatjes? Kunnen de de concrete voorwerpen bij de 

plaatjes zoeken? 

-Werk aan de hand van prentenboeken met concrete voorwerpen aan woordenschat. 

DOMEIN Sensomotorische ontwikkeling 

 Kies een prentenboek met duidelijke platen. Zoek hierbij concrete voorwerpen. 
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