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Doelen kringen middenbouw: 

 

Algemeen 
Derde jaars kunnen aan het eind van het schooljaar: 
- praten voor een groep kinderen. 
- informatie overbrengen over het betreffende onderwerp. 
-uitleg geven bij ondersteunende afbeeldingen op het digibord. 
-Een kring duurt ongeveer 5-10 minuten. 
 
Vierde jaars kunnen aan het eind van het schooljaar: 
-praten voor een groep kinderen en daarbij zoveel mogelijk de kinderen aankijken. 
 -informatie overbrengen over het betreffende onderwerp. Ze  kunnen hierbij een woordweb  
  gebruiken. 
-uitleg geven bij ondersteunende afbeeldingen waarbij ze gebruik kunnen maken van eigen plaatjes  
-of plaatjes die ze op het digibord laten zien. 
- Een kring duurt ongeveer 10 minuten. 
 
Vijfde jaars kunnen aan het eind van het schooljaar: 
-praten voor een groep kinderen en daarbij zoveel mogelijk de kinderen aankijken. Ze mogen  op hun  
  blaadje met steekwoorden kijken. 
-informatie overbrengen over het betreffende onderwerp. Ze kunnen hierbij een woordweb of een  
 blaadje met steekwoorden gebruiken. 
-uitleg geven bij ondersteunende afbeeldingen waarbij ze gebruik kunnen maken van eigen plaatjes  
  of plaatjes die ze op het digibord laten zien. 
-gebruik maken van een PowerPoint presentatie. 
-Een kring duurt ongeveer 15 minuten. 
 
 

Doelen per kring 
 
Boekenkring groep : 
 -Het kind kan  vertellen wat er in het boek gebeurt m.b.v. de illustraties uit het boek. 3e jaars 
-Het kind kan vertellen wat er in het boek gebeurt. 4e en 5e jaars 
-Het kind kan een stukje uit het boek voorlezen. 4e en 5e jaars 
-Het kind kan vertellen wie de hoofdpersonen uit het boek zijn. 3,4,en 5e jaars 
-Het kind kan vertellen wat hij/zij van het verhaal vindt. 3,4,en 5e jaars 
-Het kind kan de andere kinderen vragen stellen over het boek. 3,4, en 5e jaars 
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Nieuwskring: 
-Het kind kan een nieuwsitem uitzoeken passend bij zijn/haar leeftijd. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan informatie geven over het betreffende nieuws. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan aangeven waarom hij/zij dit item heeft gekozen. 3,4, en 5e jaars  
-Het kind kan andere kinderen vragen stellen over het nieuwsitem. 3,4, en 5e jaars 
 
 
 
Spreekbeurt/Wereld Oriëntatie kring: 
-Het kind kan een W.O. onderwerp kiezen om over te vertellen. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan informatie vertellen over het betreffende onderwerp. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan hier ondersteunende plaatjes en materialen bij zoeken. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan aangeven waarom hij/zij dit onderwerp heeft gekozen. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan andere kinderen vragen stellen over het nieuwsitem. 3,4, en 5e jaars 
 
 
Kunstkring: 
Bij een kunstkring kunnen kinderen denken aan schilderijen, muziek (klassiek), beelden, foto’s van 
beroemde fotografen, of een instrument meenemen en een muziekstuk laten horen waar dit 
instrument in voorkomt. 
 
-Het kind kan een kunstenaar en een kunstwerk uitzoeken. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan informatie geven over de kunstenaar en het kunstwerk. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan hier ondersteunende plaatjes en/of materialen bij zoeken. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan aangeven wat hij/zij vindt van het kunstwerk. 3,4, en 5e jaars 
 
Ik kring: 
-Het kind kan informatie over zichzelf en zijn/haar gezin geven. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan vertellen wat hij/zij leuk vindt of goed kan. 3,4, en 5e jaars 
-Het kind kan ondersteunende plaatjes en materialen zoeken over zichzelf. 3,4, en 5e jaars 
 
 
 
 


