
 
 
 

Lesmap WOLK (3+) 
 
 



Beste leerkracht,  
 
wat fijn dat je met je kleuters naar WOLK komt kijken! 
 
Voor veel kinderen zal WOLK de eerste theaterervaring zijn. De eerste keer naar het theater, 
de eerste keer gevoelens ervaren door een voorstelling, de eerste keer donker in de zaal en 
applaus nadien, misschien wel de eerste keer op bus of tram… Veel indrukken en prikkels, 
veel onzekerheden en emoties. 
 
Kinderen moeten zich veilig voelen om van de voorstelling te kunnen genieten, daarom is 
het belangrijk dat ze voorbereid in de zaal zitten. Die voorbereiding (en ook de 
nabespreking) gebeurt in de klas, door de juf of meester, maar 4Hoog wil jou daar graag een 
handje bij helpen.  
 
Vandaar deze lesmap, specifiek over de voorstelling WOLK (3+).  
 
Voor de voorstelling  
Vooraf overloopt u in de klas met uw leerlingen de ingesloten tekeningen. Elke tekening 
toont een deel van het traject. U vindt een paar suggesties om met de tekeningen te werken.  
 
Na de voorstelling  
Theater is geen extraatje. Bedoeling van de uitstap is niet hen leren naar theater te kijken. 
De bedoeling is om de kleuters door theater zichzelf en de wereld te leren kennen en er een 
plek in te vinden.  
Het is dus belangrijk om na het zien van WOLK nog even met de kinderen terug te komen op 
de voorstelling. Daarom ontwikkelden we voor WOLK enkele toepasselijke lesopdrachten.  
Die opdrachten worden ingedeeld volgens 4 vaardigheden (zie verder) om rond theater in de 
klas te werken. Zo kan je een beetje variëren in je naverwerking. 
 
Veel plezier ermee in de klas en laat ons zeker weten wat jullie rond de voorstelling in de 
klas doen! 
 
Tot in de theaterzaal! 
 
  



VOOR DE VOORSTELLING 
______________________________ 
 
Een bezoek aan een theatervoorstelling bestaat uit verschillende stappen. Je vertrekt met de 
kinderen op school en gaat naar een plek waar ze meestal nog niet eerder geweest zijn. In die ruimte 
zijn heel wat prikkels aanwezig waarop de kleuters kunnen reageren. Het is belangrijk dat ze hier 
goed op voorbereid zijn zodat ze met een veilig gevoel van de voorstelling kunnen genieten. Dit is, 
zowel voor de kinderen als de spelers, heel belangrijk.  
 
Uiteraard raden wij Tello gaat naar Toneel (zie verder) aan voor deze voorbereiding.  
Beschik je niet over dit prentenboek en de animatiefilm? Dan kunnen bijgevoegde prenten je deels 
helpen bij de voorbereiding van de kleuters op het theaterbezoek. 
 
Als bijlage vind je verschillende tekeningen, waarop de verschillende stappen van school naar de 
theaterzaal weergegeven worden. 
 

Verhaal brengen aan de hand van de prenten  
Dit verhaal is NIET het verhaal van de voorstelling. Maak de kleuters hier zeker attent op!  
 
 

Klassikaal overlopen van het traject  
Leg de tekeningen door elkaar en spreid ze uit zodat ze allemaal zichtbaar zijn. Zoek samen met de 
kinderen de juiste volgorde waarin ze alles zullen meemaken. Bespreek tekening per tekening wat er 
gebeurt en wat de kinderen op dat moment kunnen verwachten. De klas kan ook in kleinere groepjes 
onderverdeeld worden. U maakt dan meerdere prints van de afbeeldingen en laat de groepjes zelf 
zoeken naar de juiste volgorde. Daarna wordt in de hele groep besproken wat de correcte volgorde 
is.  
 
 

Tableaux vivants  
Aan de hand van de tekeningen, kunt u de kinderen tableaux vivants laten maken. Dit zijn levende 
foto’s. Het is gemakkelijk als u zelf eerst een tableau uitbeeldt als voorbeeld. De gezichtsuitdrukking 
en de houding zijn hierbij heel belangrijk. Een kind beeldt een onderdeel van het traject uit. De 
andere kinderen zoeken de bijhorende tekening. Niet alle tekeningen zijn hiervoor even geschikt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



NA DE VOORSTELLING  
______________________________ 
 
Wat hebben we gezien? 
Na een theaterbezoek met veel prikkels, avontuur, emoties en uitdagingen is het interessant om de 
volgende dag, rustig in de kring even na te bespreken. 
Wat hebben we gezien? Hoe ging het verhaal nu weer? Wie was wie? 
 
Daarmee maak je de herinnering aan de voorstelling weer levend en breng je de focus op het 
theaterstuk zelf. De nabespreking gaat namelijk over de inhoud, de thematieken en de gevoelens, 
niet over de weg naar de theaterzaal, de theatercodes en andere praktische zaken die bij een 
theaterbezoek komen kijken.  
 
Als bijlage vind je enkele foto’s die je kan gebruiken om samen met de kleuters even na te praten en 
het verhaal even op te frissen. 
 

Suggesties en ideeën ter verwerking  
Deze map biedt suggesties voor activiteiten in de klas. Deze zijn voor interpretatie vatbaar en kunnen 
het best qua niveau door de leerkracht zelf ingeschat of aangepast worden.  
De suggesties zijn ingedeeld volgens 4 vaardigheden: 

 
 
ONTDEKKEN: 
waarnemen - luisteren - voelen - herkennen - lokaliseren - observeren - 
aftasten - opmerken - ruiken - beschouwen – proeven 
 
VERBEELDEN: 
Fantaseren - ontwerpen - spelen - doen alsof - construeren - 
vormgeven - maken - dagdromen - verzinnen - voorstellen – 
manipuleren 
 
BABBELEN: 

  benoemen - vertellen - praten - formuleren - uitspreken - 
  interpreteren - waarderen - symboliseren - labelen - debatteren -  
  classificeren 

 
 UITPLUIZEN: 
 Testen - vergelijken - onderzoeken - verklaren - concluderen - 
 verbanden leggen - schematiseren- structureren 

 
 
 

UIteraard overlappen deze vaardigheden elkaar in vele lessuggesties.  
We vermelden bij elke opdracht ook de ontwikkelingsdoelen waaraan elke opdracht tegemoet komt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIJKEN 
Sommige dingen zie je alleen als je er de tijd voor neemt… 

 

 
Kijken van beneden naar boven  
Jullie kregen op het einde van de voorstelling een wolkenkijker cadeau. 
Knip hem uit, rol hem op en jullie kunnen beginnen!  Ga met de kinderen naar buiten en leg 
je op je rug in het gras.  
 
Kijk naar boven, zien jullie de wolken? Welke kleur hebben ze? Zijn ze allemaal wit of zie je 
misschien nog een andere kleur? Kijk eens goed... 
In de wolken kan je alles zien: een konijn, een dik schaap of misschien het meisje met de 
lange sjaal zelf.  Als je goed kijkt zie je de wind zelfs de wolken wegblazen. 
 
OD: WERELDORIËNTATIE – 1. NATUUR 
LEVENDE EN –NIET LEVENDE NATUUR 
De kleuters 

   

1.8 Kunnen verschillende weersomstandigheden waarnemen, vergelijken en benoemen en voorbeelden geven van de 
gevolgen voor zichzelf. 
 
OD: MUZISCHE VORMING- 1. BEELD 
De Kleuters 
1.1 Kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen. 
 
OD: NEDERLANDS – 2. SPREKEN 
De Kleuters 
2.5 Kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een specifieke eigenschap. 

 
Het is fijn om kinderen spontaan te laten verwoorden wat ze zien, het stimuleert de andere 
kinderen om hierop verder te bouwen. Je kan nadien met de kinderen bespreken hoe het 
komt dat het éne kind een auto en het andere kind een ijsje ziet in diezelfde wolk. 
 
Zijn alle wolken hetzelfde? 
Willem den Ouden is een Nederlandse schilder die elke dag de Wolken schilderde.  
Hij vindt de wolken een thema dat nooit gaat vervelen om te schilderen omdat ze nooit 
hetzelfde blijven. Ieder kwartier zien de wolken in de lucht er helemaal anders uit.  
 
Je kan de schilderijen tonen aan de kinderen. Kunnen zij zien welk soort wolk hij heeft 
geschilderd? Je kan ook een schildershoek aan het raam maken. Elke dag kunnen er andere 



kinderen de wolken schilderen. Daarna kan je in de kring bespreken welke wolken je ziet op 
het schilderij. Zijn deze nog hetzelfde als buiten? 
 

      
 

         
  
OD: MUZISCHE VORMING – 1. BEELD 
De kleuters 
1.1 Kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen. 
1.4 Kunnen verschillende beeldende, technische middelen aanwenden en samen gebruiken om tot een beeldend werk te 
komen. 
 
OD: WERELDORIËNTATIE – 1. NATUUR 
LEVENDE- EN NIET LEVENDE NATUUR 
De Kleuters 
1.8 Kunnen verschillende weersomstandigheden waarnemen, vergelijken en benoemen en voorbeelden geven van de 
gevolgen voor zichzelf. 
 
OD: WISKUNDIGE INITIATIE – 2. METEN 
De Kleuters 
2.3 Kunnen dingen rangschikken volgens de toenemende of afnemende mate van een welbepaald kwalitatief kenmerk. 
 
OD: NEDERLANDS - 2. SPREKEN 
De kleuters 
2.5 kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een specifieke eigenschap. Een poes, een 
politieagent, een ziekenwagen, ...  
2.6 kunnen in concrete situaties antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, bedoeling, mening 
 

 
 
 



Kijken van boven naar beneden 
 
Hoe zou het zijn om hoog in de wolken naar beneden te kijken?  
Wat zien we dan? Om dit de kinderen te laten ervaren, kan je naar het hoogste verdiep van 
de school gaan en ze naar beneden laten kijken. Ziet alles er groot of klein uit, groter of 
kleiner dan beneden? Kan je de kleuren nog goed waarnemen? 
 

 
In het prachtige boek De aarde vanuit de hemel kan je samen met de 
kleuters prachtige foto’s bekijken en bespreken.  
 
 
 
 
Ook in Mijn wereld in het klein zie je vele foto’s vanuit 

de lucht. Het is een mooi kijk en zoekboek. 
 

 
 
 
 
In de gele ballon, vliegt een gele ballon de wereld rond. Je ziet als lezer alles 
van boven hoog in de lucht. 

 
 
 
OD: WERELDORIËNTATIE - NATUUR 
De kleuters 
1.2 tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur. 
1.3 kunnen met de hulp van een volwassene eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur 
 
 
OD: NEDERLANDS - 2. SPREKEN 
De kleuters 
2.5 kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een specifieke eigenschap. Een poes, een 
politieagent, een ziekenwagen, ...  
2.6 kunnen in concrete situaties antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, bedoeling, mening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wit, witter, witst  
 
Aangekomen in het witte huis hoog in de wolken ziet het meisje met de lange sjaal allemaal 
witte dingen. Vraag eens rond in de klas of zij nog weten wat het meisje allemaal zag.  
 
 
 
Maak met de kleuters een mindmap 
over ‘wit’. 
Welke witte dingen kennen ze allemaal? 
Wit ziet er niet altijd hetzelfde uit, er  
zijn verschillende tinten wit. Dit kan je 
tonen met verschillende voorwerpen, 
maar ook met bijvoorbeeld staalkaarten 
van verf.  
Verzamel  alle witte dingen in de klas.  
Maak samen een witte thematafel of 
een witte huishoek met alle witte  
dingen die jullie verzamelden.  
 
 
OD: NEDERLANDS – 2. SPREKEN 
De kleuters 
2.11 Hanteren ondersteund door volwassenen bij het realiseren van de hierboven genoemde ontwikkelingsdoelen zoveel 
mogelijk Standaardnederlands. 
 
OD: WERELDORIËNTATIE – 1 NATUUR 
LEVENDE- EN NIET LEVENDE NATUUR 
De kleuters 
1.4 Kunnen organismen en gangbare materialen ordenen aan de hand van eenvoudige, zelf gevonden criteria. 

 
 

LUISTEREN 
Luisteren is niet het gewone “horen”. Het is meer dan dat! Het is bewust auditief waarnemen. 

 
Ècht luisteren naar muziek 
In de voorstelling wordt muziek van Mozart gebruikt.  

 
Beluister samen enkele minuten Mozart. Deze muziekjes worden in de voorstelling gebruikt: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k2I9WPnWfdM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0mYUMctFm60 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UGldgW6mDnY 
 
Daarna kan je met de kleuters napraten. Welk gevoel had je tijdens het beluisteren van de 
muziek? Welke sfeer, stemming, tegenstellingen heb je waargenomen? Welke instrumenten 
heb je gehoord? 

https://www.youtube.com/watch?v=k2I9WPnWfdM
https://www.youtube.com/watch?v=0mYUMctFm60
https://www.youtube.com/watch?v=UGldgW6mDnY


 
OD: MUZISCHE VORMING - 2. MUZIEK 
De kleuters 2.1 kunnen klanken, geluiden, stilte en stemmingen in beluisterde muziek ervaren en herkennen. 

 
OD: NEDERLANDS - 2. SPREKEN 
De kleuters 
2.5 kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een specifieke eigenschap. Een poes, een 
politieagent, een ziekenwagen, ...  
2.6 kunnen in concrete situaties antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, bedoeling, mening 

 
 

 
 
 
Het voorleesboek Thomas in de wolken gaat over een jongen die zich 
verveelt, tot hij de wolken ontdekt en er allerlei figuren in ziet. 

 

 
 

OD: NEDERLANDS - 1. LUISTEREN 
De kleuters  
1.5 kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdgroep, begrijpen. 

 
 
 
VOELEN 
 
Spelen in de wolken 
Hoe zou het voelen om in de wolken te lopen? 
Vul een overtrek van een dons met ballonnen.  Laat de kinderen er voorzichtig over lopen, in 
rollen… 

 
OD. LICHAMELIJKE OPVOEDING - MOTORISCHE COMPETENTIES 
GROOTMOTORISCHE EN KLEINMOTORISCHE VAARDIGHEDEN IN GEVARIEERDE SITUATIES  
Grootmotorische vaardigheden  
De kleuters  
1.26 tonen een toenemende bedrevenheid in basisbewegingen met betrekking tot de kind-eigen bewegingscultuur. 
 
OD: LICHAMELIJKE OPVOEDING – 1. MOTORISCHE COMPETENTIES 
GROOT- EN KLEINMOTORISCHE VAARDIGHEDEN IN GEVARIEERDE SITUATIES 
Sensorische prikkels 
De kleuters 
1.39 Kunnen gerichte aandacht opbrengen voor verschillende sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken. 

 
 



Ze voelen zo zacht.. 
Maak in je klas een zintuigenbak met wolkendeeg, voor de 
jongste kleuters is dit een fijne manier om met een nieuw 
materiaal te kunnen experimenteren. 
 
Recept: 

- 8 delen bloem 
- 1 deel babyolie, dit ruikt heel lekker. Als je kleuters 

nog veel in hun mond stoppen kan je ook 1 deel 
plantaardige olie gebruiken 

 
  
  
OD: LICHAMELIJKE OPVOEDING – 1. MOTORISCHE COMPETENTIES 
GROOT- EN KLEINMOTORISCHE VAARDIGHEDEN IN GEVARIEERDE SITUATIES 
Sensorische prikkels 
De kleuters 
1.39 Kunnen gerichte aandacht opbrengen voor verschillende sensorische prikkels en deze rustig laten 
inwerken. 

OD: MUZISCHE VORMING – 1. BEELD 
De Kleuters 
1.2 Kunnen materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en experimenteren.   



 
 
 
 
 
 
 
 

MAKEN  
Wolken maken met scheerschuim 
Spuit een dikke laag schuim op de tafel. Laat de kleuters ontdekken wat ze hiermee kunnen 
doen: wrijven, smeren, kneden… 
Motiveer de kinderen om beide handen te gebruiken. Dit stimuleert hun fijne motoriek. Laat 
ze verschillende (schrijf)patronen tekenen: lussen, cirkels, golven … de tekening kan telkens 
weer ongedaan gemaakt worden door over het schuim te wrijven. 
Laat ze als afsluiting een wolk tekenen. Hier kan je dan een afdruk van maken. 
Om het nog meer op een wolk te laten lijken kan je wat witte verf bij het schuim doen en 
druk je het geheel af op blauw papier. 

 
Wolken maken met sop 
Giet wat witte verf in een potje met water. Doe hierbij een beetje afwasmiddel en roer het 
door de verf. Knip een spleetje in een rietje ongeveer 2 cm van de bovenkant. Zo kunnen de 
kinderen het mengsel minder gemakkelijk opzuigen. 
Blaas in het rietje een hele bellenwolk. Nadien kan je een blauw blad papier op de bellen 
leggen. Zo ontstaat er een mooie afdruk. 

 

Wattenwolken  
Je kan in de klas het boek ‘Wolkje’ van Eric Carle voorlezen.  
Laat de kleuters daarna Met witte verf en watten wolken stempelen op blauw papier. Je kan 
ook een sjabloon maken in de vorm van de wolken waarover ze kunnen stempelen, zo zien 
hun wolken er net zo uit als in het boek. Dit is ideaal voor de jongere kleuters. 
 
Knip de contouren van de wolken uit en hang ze aan touwtjes op in de klas. Net zoals in de 
voorstelling!  
 
 
   
  
  
    
 
 
 
 
 
 



OD: LICHAMELIJKE OPVOEDING – 1. MOTORISCHE COMPETENTIES 
GROOT- EN KLEINMOTORISCHE VAARDIGHEDEN IN GEVARIEERDE SITUATIES 
Kleinmotorische vaardigheden 
De kleuters 
1.28 Tonen een toenemende bedrevenheid in het functioneel aanwenden van kleinmotorische vaardigheden.  

OD: MUZISCHE VORMING – 1. BEELD 
De Kleuters 
1.2 Kunnen materiaalgevoeligheid creëren door exploreren en experimenteren. 

 

  

  Welke vorm krijg jij?   
  Neem een groot blauw papier dat je in twee  
  vouwt. Doe op de ene helft een paar  
  druppels witte verf. Vouw het blad dubbel.  
  Je krijgt nu een wolken afdruk. Laat de  
  kleuters daarna in de kring vertellen wat ze  
  zien in de wolken die ze gemaakt hebben.  
 
 
 

foto: Teachbesideme.com  
 
OD: LICHAMELIJKE OPVOEDING – 1. MOTORISCHE COMPETENTIES 
GROOT- EN KLEINMOTORISCHE VAARDIGHEDEN IN GEVARIEERDE SITUATIES 
Kleinmotorische vaardigheden 
De kleuters 
1.29 Kunnen kleinmotorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende nauwkeurig gedoseerd en ontspannen 
uitvoeren. 
1.30 Kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van een voorwerp.  
 
OD: MUZISCHE VORMING – 1. BEELD 
De Kleuters 
1.1 Kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen.  
OD: NEDERLANDS – 3. LEZEN  
De Kleuters 
3.1 Kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen.  

  



Wolken Tekenen  
Ga met de kleuters naar buiten en laat ze foto’s nemen van de wolken. Druk deze foto’s af. 
De kleuters kunnen hierop tekenen wat ze zien. Als je ze lamineert en een whiteboard 
marker gebruikt kunnen de foto’s hergebruikt worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OD: MUZISCHE VORMING – 5. MEDIA 
De Kleuters 
5.4 Kunnen bewuster luisteren en kijken naar geluiden, klanken en audiovisuele boodschappen.  
OD: MUZISCHE VORMING- 6. ATTITUDES  
De kleuters 
6.5 Kunnen genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in 'kunstwerken'. 
 
OD: NEDERLANDS – 2. SPREKEN 
De kleuters 
2.4 Kunnen uitleggen hoe zij in een activiteit van plan zijn te werk te gaan of hoe zij te werk zijn gegaan. 
 

 

BEWEGEN 
 

  Vliegen  
  Het meisje met de lange sjaal wordt meegenomen door de wind en  
  vliegt zo tussen de wolken.  
  
  Laat iedereen een sjaal meenemen en ga naar buiten. Laat de sjaal in  
  de wind wapperen.  
  Vliegen ze allemaal even hoog? Waaien ze bijna uit je handen of juist  
  helemaal niet.  



Je kan de sjaals ook eens vergelijken met een deken of een lint. Vliegen de zware doeken 
even goed als de lichte?  
 
Met de sjaals die het beste vliegen kan je een wolkendans doen net zoals Witman en het 
meisje: 
Stap met hele lichte voeten rond, de wolken zijn zacht en donzig je hoort bijna niets. 
Laat je sjaal wapperen in de wind van links naar rechts. Het is windstil en de schapenwolken 
trippelen rond in de lucht. Maar pas op! De donderwolken komen er aan. Luid begint het te 
donderen en bliksemen, de sjaals wapperen snel heen en weer! 
Daar komt gelukkig de zon er terug door, hij verjaagt de laatste wolken. De wind gaat liggen 
en de sjaals komen zachtjes terug neer.  
  
 

Dansen in de lucht 
In het toneelstuk is er een doekartieste die met haar sjaal danst tussen de wolken op muziek 
van Mozart.  Je kan één muziekstuk gebruiken of er verschillende gebruiken. 
 
Deze muziekjes worden in de voorstelling gebruikt: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k2I9WPnWfdM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0mYUMctFm60 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UGldgW6mDnY 
 
 
Geef iedereen een dansstokje (of een lint) en laat het dansen maar 
beginnen.  
Eerst wat uitproberen natuurlijk! Daarna kan je opdrachten geven op 
de muziek: 
Laat ze zwieren op de maat van de muziek. Ga met je linten mee 
omhoog en omlaag net zoals de melodie. Zwier traag of snel, volg het 
tempo! 
 
Lukt dit al goed? 
Vraag dan eens aan de kleuters hoe ze zich voelen bij de muziek. Vraag hen over wat de 
muziek zou gaan: 
Iemand die wandelt in een bos en fluit naar de vogels. Een meneer in het donker op straat 
die schrikt van een kat die plots tevoorschijn komt,.. 
Probeer daar na manieren te vinden hoe jullie dit kunnen tonen tijdens de lintendans.  
  
OD: MUZISCHE VORMING – 2. MUZIEK 
De kleuters 
2.1 Kunnen klanken, geluiden, stilte en stemmingen in beluisterde muziek ervaren en herkennen.  
2.2 Kunnen ritme in beluisterde muziek en liedjes ervaren, herkennen en nabootsen. 
 
OD: MUZISCHE VORMING – 4. BEWEGING 
De kleuters 
4.1 Kunnen spontaan meebewegen op muziek 

4.4 Kunnen waargenomen klanken omzetten in beweging.   

https://www.youtube.com/watch?v=k2I9WPnWfdM
https://www.youtube.com/watch?v=0mYUMctFm60
https://www.youtube.com/watch?v=UGldgW6mDnY


Een helpende hand 
Het meisje met de lange sjaal ontmoet op haar reis naar het huis hoog in de wolken allemaal 
wolkendieren die haar vrienden worden. Varken, beer en olifant helpen haar steeds hoger 
en hoger de wolken in.  
 
Soms geraken we er niet alleen, dan hebben we vrienden nodig die ons kunnen helpen.  
Je kan met de kleuters samenwerkingsopdrachten doen: 

- Laat een aantal kleuters iemand vooruit slepen op een laken. 
- Maak een evenwichtsomloop die ze per twee moeten afleggen. Ze kunnen elkaar 

helpen als de ander bang is. 
- Loop op verschillende manieren per twee de zaal over: kruiwagen, met de schouders 

tegen elkaar, slepen, duwen,.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OD: LICHAMELIJKE OPVOEDING -1. MOTORISCHE COMPETENTIES 
ZELFREDZAAMHEID IN KIND-GERICHTE BEWEGINSSITUATIES 
Lichaams- en bewegingsbeheersing 
De kleuters 
1.3 Kunnen het evenwicht behouden in verplaatsingen en bij houdingen op diverse steunvlakken 
complexe lichaams- en bewegingsorganisatie 
De kleuters 
1.7 Kunnen voor verschillende basisbewegingen de ledematen functioneel en gecoördineerd inschakelen 
1.8 Voeren de voornaamste basisbewegingen uit zonder te veel overtollige meebewegingen.  
GROOTMOTORISCHE- EN KLEINMOTORISCHE VAARDIGHEDEN IN GEVARIEERDE SITUATIES 
Grootmotorische vaardigheden 
De kleuters 
1.26 Tonen een toenemende bedrevenheid in basisbewegingen met betrekking tot de kind-eigen bewegingscultuur. 
OD: LICHAMELIJKE OPVOEDING – 3. ZELFCONCEPT EN SOCIAAL FUNCTIONEREN 
De kleuters 
3.9 Kunnen in bewegingssituaties respectvol rekening houden met de veiligheid en de vermogens van andere kleuters en 
passen hun handelingen aan.  
OD: WERELDORIËNTATIE – 3. MENS 
IK EN DE ANDER 
De kleuters 

3.7 Kunnen een gevoeligheid tonen voor de behoefte van anderen.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFEREN 
Filosofeer eens met je kleuters. Je zal zien dat dat met kleuters wonderwel lukt.  
 
Tips: 
Stel alleen vragen, geef geen antwoorden. 
Stel je nieuwsgierig op, neem een socratische houding aan. Dit wil zeggen, dat je zelf ook 
niet op alles een antwoord weet. 
Help de kinderen om verder te bouwen op elkaars gedachten. 
Het is ook belangrijk om goed door te vragen op de uitspraken van de kinderen. 
Een filosofische discussie is geen gevecht met woorden. Eigen gelijk halen is niet het 
hoofddoel.  
Iedereen heeft het recht om te praten maar is niet verplicht. Neem de kinderen serieus!  
 

Wat is er achter de wolken?  
Ga aan de slag met de vraag: “Wat is er achter de wolken?”  
Graafvragen: 

- hoe zien de wolken er hetzelfde uit langs de achterkant?  
- Is het daar mooier dan hier?  
- Hoe zouden we achter de wolken kunnen geraken? 
- Is er wel iets achter de wolken? Zijn de wolken wel echt of is zijn ze allemaal fantasie? 

 
OD: WERELDORIËNTATIE – 3. MENS 
IK EN DE ANDEREN: IN GROEP 
De kleuters 
3.9 Kennen en begrijpen omgangsvormen, leefregels en afspraken die van belang zijn voor het samenleven in een groep.  
 
OD: WISKUNDIGE INITIATIE – 3. RUIMTE 
De kleuters 
3.1 Kunnen handelend, in concrete situaties de begrippen ‘in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, 
schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog, omlaag’ in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen 
pictogrammen in verband met ‘richtingen’ als symbolen, hanteren. 
 
OD: NEDERLANDS – 1. LUISTEREN 
De kleuters 
1.6 Kunnen de bereidheid vertonen om naar elkaar te luisteren en om zich in te leven in een boodschap 

OD: NEDERLANDS – 2. SPREKEN 
De kleuters 
2.7 Kunnen in een gesprek met een eenvoudige maar relevante vraag of met commentaar reageren 



Ik ben eens benieuwd... 
Laat de kinderen in een kringgesprek aan elkaar iets vragen waar ze heel benieuwd naar zijn. 
Ga eerst met de kleuters na wat nieuwsgierig zijn is:  

- Wat is nieuwsgierig juist? (heel graag iets willen weten over iets/iemand) 
- Wat doe je als je nieuwsgierig bent? (vragen stellen, opzoeken, ergens naartoe 

gaan..)  
- Wanneer ben je soms nieuwsgierig? (als je iemand leert kennen, wanneer iemand je 

iets verteld, wanneer je een boek leest/film kijkt,..)  
- Waarom was het meisje met de lange sjaal nieuwsgierig? Wat wilde ze graag weten? 

(ze zag het huis in de wolken en wilde er graag naartoe. Om te weten hoe het daar 
was of misschien omdat het er mooier uitzag dan waar ze was… )  

- Waar zou jij het liefste willen zijn? Wat is voor jou de aller mooiste plek?  
 
De kleuters zijn misschien ook wel nieuwsgierig naar elkaar. Laat hen elkaar vragen stellen 
om zo meer dingen van elkaar te weten te komen.  

- wat is jouw lievelingseten? 
- Heb jij huisdieren?  
- Wat heb je dit weekend gedaan 

 
 
Deze activiteit is niet makkelijk en zal dan ook het beste met de oudste kleuters gaan. 
Probeer de kleuters zoveel mogelijk te helpen met verwoorden. Geef ze geen eigen 
antwoorden maar laat ze zelf vertellen wat zij denken en help hierbij. Herformuleer wat ze 
gezegd hebben zo kan iedereen volgen. Als vragen stellen nog moeilijk is kan je ook 
afbeeldingen/pictogrammen afdrukken die bepaalde vragen representeren (eten voor: wat 
is jouw lievelingseten? Een dier voor: wat is jouw lievelingsdier?). De kleuters die het 
moeilijk vinden kunnen dan een afbeelding aanwijzen. Als de leerkracht de vraag dan nog 
eens luidop zegt helpt dit om de kleuters ‘vragen stellen’ te leren.  
 

                                          



 
 
OD: NEDERLANDS – 2. SPREKEN 
De kleuters 
2.8 Kunnen zelf vragen stellen aan anderen die de door hen gewenste informatie leveren.  

 
OD Nederlands, Luisteren 
1.2 De kleuters kunnen voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen. 
 
1.6 De kleuters kunnen de bereidheid vertonen om naar elkaar te luisteren en om zich in te leven in een boodschap. 
 
OD: WERELSORIËNTATIE – 3. MENS 
IK EN DE ANDER 
De kleuters 
3.7 Kunnen een gevoeligheid tonen voor de behoeften van anderen.  

 

In de wolken zijn 
= dromen, erg blij zijn, zo gelukkig blij zijn dat je niet goed oplet, zeer verheugd zijn, 
bovenmate vrolijk… 

 
Wanneer was jij in de wolken? 
Kan je beschrijven wat je toen voelde? 
Wie herkent dat gevoel? 
Vind je “in de wolken zijn” hetzelfde als “blij zijn”? 
 
 
Er zijn verschillende boeken die je kunnen helpen bij het filosoferen met kleuters. We geven 
er graag 2 mee: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mijn hart is een pinguin” “Wat maakt jou blij” van Anne Schneider  



PRATEN MET ELKAAR 
 
Doorheen de voorstelling zien we het meisje door veel gevoelens gaan. Ze is nieuwsgierig 
naar het huis in de wolken en dolblij als ze er eindelijk met hulp van de wolkdieren aankomt. 
Maar de wind waait en de wolkdieren waaien daarmee weg, het meisje is eenzaam.  
Maar dan neemt ze de stap en gaat het wolkenhuis binnen. Daar ontmoet ze Witman een 
nieuwe vriend. 

Ik voel me… 
Het is niet altijd makkelijk om te benoemen hoe we ons voelen. Kinderen hebben hier dan 
ook nog niet altijd de woordenschat voor.  
Vertel als leerkracht steeds hoe je jezelf voelt als er iets gebeurt. Op deze manier leren 
kinderen hun eigen gevoelens herkennen en benoemen.  
 
Lees bijvoorbeeld deze boeken voor: 
Het kleurenmonster – Anna Llenas 
De kleur van emotie – Anna Llenas 
 
De monsters in de boeken kan je gebruiken om daarna met de kleuters de gevoelens te 
bespreken.  
Je kan met de kleuters ook de gevoelskaart gebruiken, zo kunnen ze tonen hoe ze zich 
voelen als ze dit niet kunnen benoemen.  
Belangrijk is niet enkel te focussen op blij, bang, boos en verdrietig. Maar ook moeilijkere 
gevoelens  te verwoorden met de kleuters (jaloers, verlegen, schaamte, ..)  
 

                        
 

 



 



Boeken over vrienden  
Lees met de kleuters een boek over vriendschap. Een aantal voorbeelden zijn: 

- Vriendjes van Eric Carle (jongste kleuters) 
- Daar zijn echte vrienden voor! Van Julia Boehme en Stefanie Dahle 
- Vriend: gezocht, verloren, gevonden van Eef Rombaut (oudste kleuters) 

 
Bespreek daarna met de kleuters vriendschap: 

- Waar ging het boek over? 
- Waarom waren zij vriendjes? 
- Wie is er jouw vriend?  
- Waarom zijn jullie vrienden?  
- Zijn jullie ook nog vrienden als je af en toe ruzie maakt?  
- Ben je verdrietig als je je vriendje niet kan zien?  

 
 
 
 
 
 

                
 

                                                    
 
  



OD: NEDERLANDS – 1. LUISTEREN  
De Kleuters 
1.2 Kunnen voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen 
1.5 Kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.  
 
OD: NEDERLANDS – 2. SPREKEN 
De Kleuters 
2.1 Kunnen een voor hen bestemde mededeling, een verhaal, zo (her)formuleren, dat de inhoud ervan herkenbaar 
overkomt. 
2.2 Kunnen spreken over ervaringen, gebeurtenissen, uit de eigen omgeving, of over wat ze van anderen vernamen. 
2.3 Kunnen spreken over gevoelens als blijdschap, angst, verdriet, verwondering. 
 
OD: NEDERLANDS – 3. LUISTEREN 
De Kleuters 
3.1 Kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen. 
 

Waar ben je? Ik voel me zo alleen.  
Soms zijn we plots alleen en voelen we ons eenzaam, dan hebben we iemand nodig die ons 
helpt of gezelschap houdt. 
 
Het boek ‘mama kwijt’ van Chris Haughton en J.H. Gever illustreert perfect  het bange gevoel 
wanneer je iemand kwijtraakt, dit boek is dan ook heel herkenbaar zelfs voor hele jonge 
kleuters.  
 
Vragen die je kan stellen voor het boek: 

- Wie zijn de vrienden van het meisje met de witte sjaal. 
- Hoe voelde het meisje zich toen ze alleen was?  
- Mis jij soms ook een vriend? Wanneer? 
- Ben je soms ooit al een vriend kwijtgeraakt?  
- Wie was Witman? Is hij ook een vriend van het meisje?  

 
Vragen die je de kleuters kunt stellen na het voorlezen: 

- Hoe raakte hij mama kwijt?  
- Hoe voelde hij zich toen?  
- Voel jij je soms eenzaam?  
- Wanneer voel jij je soms eenzaam? 
- Hoe voelt dat dan eenzaam zijn? 

 

 
 
 
 
  
 

 

Vlinders in je buik 
Nadat de wolkendieren wegwaaiden was het meisje erg eenzaam. Ze had niemand die haar 
kon helpen. Toch raapte ze haar moed bijeen en stapte zelf het witte huis binnen. Daar 
ontmoette ze Witman. Soms moet je een risico nemen en iets heel spannends doen om iets 
nieuws tegen te komen. Maar wie weet is daar misschien mooier, leuker of beter.  



Soms vind je iemand zo leuk dat je wel heel de dag bij die persoon zou willen zijn. Is dat 
misschien wat er gebeurde bij het meisje met de lange sjaal en Witman? 
Vraag het eens aan de kleuters: Is Witman gewoon een nieuwe vriend of zijn ze misschien 
verliefd? En hoe voelt dat dan precies ‘verliefd zijn’.  
 
‘De boer en de Dierenarts’ van Pim Lammers en Milja Draagmans toont alle gekke dingen die 
de boer doet omdat hij verliefd is op de dierenarts.  
 

- Zijn jullie ooit al verliefd geweest?  
- Wat doen mensen als ze verliefd zijn?  
- Wordt iedereen verliefd ? 
- Wat is het verschil tussen vriendschap en liefde?  
- Wat vindt de boer zo leuk aan de dierenarts denk je?  

 
  
 
OD: NEDERLANDS – 1. LUISTEREN  
De Kleuters 
1.2 Kunnen voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen 
1.5 Kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.  
 
OD: NEDERLANDS – 2. SPREKEN 
De Kleuters 
2.1 Kunnen een voor hen bestemde mededeling, een verhaal, zo (her)formuleren, dat de inhoud ervan herkenbaar 
overkomt. 
2.2 Kunnen spreken over ervaringen, gebeurtenissen, uit de eigen omgeving, of over wat ze van anderen vernamen. 
2.3 Kunnen spreken over gevoelens als blijdschap, angst, verdriet, verwondering. 
 
OD: NEDERLANDS – 3. LUISTEREN 
De Kleuters 
3.1 Kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen. 

 
 
Dromen… 
 

“Iedereen zei: dat gaat niet. En toen kwam er iemand die dat niet wist, en die deed het 
gewoon.” 

 
Kinderen hebben in tegenstelling met volwassenen een grote mentale vrijheid. 
Dat ze die hebben vindt kinderpsychiater Peter Adriaenssens van groot belang. 
“niet meer kunnen dromen is zelfs gevaarlijk”.  Laat kinderen toe om te dromen dus niet 
meteen  zeggen “Nee, dat kan niet”. 
 
Daar boven in de wolken lijkt alles anders dan beneden, is het een droom of gebeurt het 
echt? 
 
In je dromen kan alles: fietsen naar de maan, vechten als een leeuw, dansen met een elf, 
afscheid nemen zonder tranen … 
 
Wat zou je zelf wensen. Waar droom je van? Kan je een droom echt waar maken? 
 
OD: NEDERLANDS – 1. LUISTEREN 
De kleuters 



1.6 Kunnen de bereidheid vertonen om naar elkaar te luisteren en om zich in te leven in een boodschap 

OD: NEDERLANDS – 2. SPREKEN 
De kleuters 
2.7 Kunnen in een gesprek met een eenvoudige maar relevante vraag of met commentaar reageren 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKLAREN 

 
Hoe ontstaat een wolk? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Afbeelding “weer en klimaat” uitg. Artis-historia 

  

Water op de aarde wordt verwarmd door de zon. Deze warme lucht stijgt op. Zo ontstaat er 
een wolk. 

 

 
TESTEN 

 
 

Wolkje vangen  
Vandaag kunnen jullie toveren!  
Tover een wolk voor de kinderen hun ogen of kies een aantal tovenaars uit die jou helpen.  
 
Wat heb je nodig: 

- Een toverstaf 
- Lucifers 
- Glazen bokaal/pot/fles 
- Glazen kom (die de bokaal afsluit)  
- Warm water 
- Ijskoud water (eventueel met ijsblokjes)  



 
 

1. Doe het warme water in de glazen bokaal. 
2. Vul het kommetje met het koude water. 
3. Steek twee lucifers aan en gooi ze in de bokaal. 
4. Leg het kommetje op de bokaal. 
5. Zwaai met je toverstaf en…. 
6. ABRAKADABRA! Jullie hebben een 

wolk gevangen!  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OD: WERELDORIËNTATIE – 1. NATUUR 
ALGEMENE VAARDIGHEDEN 
De kleuters 
1.2 Tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur. 
 
OD: WERELDORIËNTATIE – 2. TECHNIEK 
TECHNIEK ALS MENSELIJKE ACTIVITEIT 
De kleuters 
2.6 Kunnen een eenvoudig technisch systeem maken, al dan niet aan de hand van een stappenplan.  
2.7 Kunnen nagaan of het doel werd bereikt met een zelfgemaakt technisch systeem.  
2.8 Zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken. 
2.9 Tonen een experimentele en explorerende houding om meer te weten te komen over techniek 
 
OD: LICHAMELIJKE OPVOEDING – 1. MOTORISCHE COMPETENTIES 
GROOTMOTORISCHE EN KLEINMOTORISCHE VAARDIGHEDEN IN GEVARIEERDE SITUATIES  
Kleinmotorische vaardigheden  
De kleuters 
1.28 Tonen een toenemende bedrevenheid in het functioneel aanwenden van kleinmotorische vaardigheden.  

 

 
 
 
 
 



VERGELIJKEN 

 

Welke wolken zijn er dan allemaal?  
De lucht ziet er niet altijd hetzelfde uit.  
Soms is de hemel helemaal blauw en is er geen wolkje aan 
de lucht. Soms zijn de wolken dun als een veer en zweven 
ze hoog in de lucht. Soms zijn ze dik en donzig en dichter 
bij ons. En soms zijn ze donker en heel erg groot.  
(De prent vind je in het groot als bijlage) 
 
 
 
  

  

 

  
  Hoger en nog hoger 
  Bouw met de kinderen een huis zo hoog als het huis in de  
  wolken of misschien zelfs nog hoger. Vergelijk met  
  voorwerpen  in de klas hoe hoog het bouwwerk juist is. Je  
  kan de kleuters ook opdrachten geven: bouw een klein huis,  
  een huis dat groter is dan…  
 
 
 

 

 

Sjaals sorteren van kort naar lang en/of kleur 
In het toneelstuk heeft het meisje een lange sjaal, een hele 
lange sjaal. Ze staat laag en kijkt omhoog naar het wolkenhuis 
hoog in de wolken, heel erg hoog. 
 
Verzamel de kinderen hun sjaals in de kring. Laat ze deze 
sorteren op lengte of op kleur.  
 
Voor extra uitdaging kan je de kleuters ook opdrachten geven: 
neem de blauwe sjaal, de kortste sjaal, de lange rode sjaal. De 
kinderen kunnen elkaar ook opdrachten geven.  
 
 
 
 



OD: WERELDORIËNTATIE - 1.NATUUR 
LEVENDE EN NIET-LEVENDE NATUUR  
De kleuters 
1.4 kunnen organismen en gangbare materialen ordenen aan de hand van eenvoudige, zelf gevonden criteria.  
 
OD: WISKUNDIGE INITIATIE – 2. METEN 
De kleuters 
2.1 kunnen handelend en verwoordend twee dingen 
vergelijken wat betreft hun kwalitatieve eigenschap. 
 
2.2 kunnen dingen kwalitatief vergelijken en samenbrengen op 
basis van één of twee gemeenschappelijke kenmerken. 
 
2.3 kunnen dingen rangschikken volgens de toenemende of 
afnemende mate van een welbepaald kwalitatief kenmerk 
 
2.4 kunnen in concrete situaties handelingen uitvoeren met 
vormen, grootheden en figuren, in functie van een kwalitatief 
kenmerk. 

 
2.5 kunnen handelend en verwoordend aangeven dat een bepaalde grootheid (lengte, inhoud, volume, 

gewicht, oppervlakte) van een ding dezelfde blijft, hoe dit ding ook geplaatst of geordend is in de ruimte.   



WIST JE DAT... 
 
… 4Hoog ook een THEATERTRAJECT uitgewerkt heeft?  
Heel jonge kleuters en soms peuters hebben zeker baat bij een grondige introductie in de 
wereld van theater. Speciaal voor hen (2,5- en 3-jarigen) ontwikkelde 4Hoog een 
‘theatertraject voor kleuters’. Hiermee komen heel jonge kinderen stapsgewijs in contact 
met theater. Het traject bestaat uit 3 stappen:  
 
STAP 1: Het meisje met de gele jas (2,5+)  
Met deze voorstelling komt 4Hoog in de peuterklas. De meeste kinderen van 2,5 zijn nog te 
klein om een ‘volledige’ theaterervaring te verwerken. De indrukken, in en buiten de 
voorstelling, zijn nog te intens. Daarom gaat 4Hoog naar de kinderen toe, in de vertrouwde 
omgeving van hun klas. We brengen een kleine, artistieke maar eenvoudige kennismaking, 
een eerste theaterproevertje. Binnenkort vind je hier meer info over deze voorstelling.  
 
STAP 2: Tello gaat naar toneel  
‘Tello gaat naar toneel’ is een korte (animatie)film die de theatercodes uitlegt aan kleuters. 
Het begrijpen van de spelregels is de doorslaggevende factor bij een al dan niet geslaagde 
theaterervaring. Als 4Hoog grenzen wil verleggen, moet het kind over de juiste tools 
beschikken om daarin mee te gaan. Bij de animatiefilm hoort een klaspop en een 
prentenboek met daarin tips om kinderen goed voor te bereiden op hun theaterervaring.  
 
STAP 3: met de klas naar het theater 
En dan is er het theaterbezoek zelf, het bekijken/beleven van een 3+ voorstelling van 4Hoog, 
in een theaterzaal, met alles erop en eraan.  
 
Meer info over dit traject kan je verkrijgen bij ann@4hoog.be 
 
 

 

… je het boek en de film TELLO GAAT NAAR TONEEL kan aanschaffen voor in 
de klas? 
De kortfilm 'Tello gaat naar toneel' is ook los van het theatertraject te verkrijgen. De 
animatiefilm, met bijhorend prentenboek, geeft volwassen begeleiders de juiste tools in 
handen om erg jonge kinderen voor te bereiden op hun (al dan niet eerste) theaterbezoek. 
Ook de handgemaakte klaspop Tello kan je apart verkrijgen. Het boek + DVD kost 15 euro 
(+4 euro verzendingskosten). De klaspop kost 40 euro.  
Meer info en bestellen via ann@4hoog.be 
 
 
 

… 4Hoog ook een pinterest-pagina heeft? 
waar je nog meer ideeën kan opdoen om rond voorstellingen en theater te werken in de 
klas?  
https://nl.pinterest.com/4hoog/ 

 
 

mailto:ann@4hoog.be
mailto:ann@4hoog.be
https://nl.pinterest.com/4hoog/


BIJLAGEN 
 
VOOR DE VOORSTELLING 
______________________________ 
 
Beschik je niet over Tello gaat naar Toneel (zie hoger) om de kinderen voor te bereiden op een 
theaterbezoek?  
Dan kan je deze prenten gebruiken.  



NA DE VOORSTELLING 
______________________________ 
Enkele foto’s van WOLK ter nabespreking van de voorstelling en het verhaal. 
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