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7. Een eigen huis             
 
Tijdens deze activiteit: 
• knutselen de kinderen hun eigen huis en praten over hun huis, gericht op de doelen. 
 

 
 
Taal 
Mondelinge 
taalvaardigheid 

Groep 1 Groep 2 

Gesprekjes voeren 
 

• Beantwoordt wie-, wat-, 
waarvragen, aanwijs-, keuze- 
en invulvragen. 

• Beantwoordt denkvragen 
(waarom- en hoevragen) en 
stel dat- en als-danvragen.  

 
Rekenen 
Getallen 
 

Groep 1 Groep 2 

Omgaan met getallen 
 

• Koppelt genoemde aantallen 
aan aantallen concrete objecten 
(vingers, turfstreepjes, 
blokjes). 

• Koppelt getalsymbolen, 
telwoorden en hoeveelheden tot 
en met ten minste 10. 

 

 
• de voordeur 
• het huisnummer 
• de slaapkamer (het bed, de kledingkast, de stoel, de gordijnen, de lamp) 
• de zolder 
• de meubels 
 

 
• verzamel van alle kinderen een foto of afbeelding van hun eigen huis 
• woonfolders en woontijdschriften 
• grote witte vellen A3-papier 
• gekleurde papieren stroken 
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• verf, kwasten, kleurpotloden, scharen, stiften, stempels 
 

 
• Vraag de ouders ruim van tevoren een foto van hun eigen huis te mailen of mee te geven. U 

kunt de (afbeeldingen van de) huizen van de kinderen ook opzoeken met Google Maps en 
vervolgens uitprinten of op het digibord laten zien. 

• Zet alle materialen klaar in de knutselhoek.  
 

 
Praat met de kinderen over de foto van hun eigen huis. Hoe ziet hun huis eruit? Waar zit de 
voordeur? En hoeveel ramen zijn er te zien op de foto? Zijn alle huizen hetzelfde waar de 
kinderen in wonen of zijn er ook hele verschillende huizen? Misschien wonen er wel kinderen in een 
flat of op een boerderij? En weten de kinderen ook op welk huisnummer zij wonen? Kunnen zij dit 
aanwijzen op de foto? Misschien kunnen zij het al wel zelf schrijven?  
 

 
De kinderen mogen nu hun eigen huis met huisnummer gaan knutselen. De kinderen kunnen 
bijvoorbeeld met stroken papier hun huis en de kamers op een groot vel papier plakken of hun huis 
op dit vel verven. Bespreek met de kinderen wat voor meubels zij allemaal in hun huis hebben 
staan. Deze meubels kunnen zij uit de woonfolders knippen en in hun eigen gemaakte huis 
plakken. Ga tijdens het knutselen in gesprek met de kinderen over hun huis en besteed hierbij 
aandacht aan de doelen en stel de kinderen wie-, wat- en waarvragen en denkvragen. Hoeveel 
kamers heeft hun huis beneden? En boven? En hoeveel slaapkamers hebben ze? Kunnen ze alle 
kamers eens hardop tellen? En is er ook een zolder in het huis? Hoeveel kamers zijn daar? 
Dezelfde soort vragen kunt u bijvoorbeeld ook stellen over het aantal meubels, deuren en ramen 
bij de huizen van de kinderen.  
 

 
De kinderen mogen aan elkaar vertellen welk huis van hun is en hoe hun huis eruitziet. Kunnen ze 
vertellen op welk huisnummer zij wonen en weten ze nog hoeveel kamers, ramen of deuren hun 
huis heeft? De zelfgemaakte huizen kunnen vervolgens opgehangen worden in de klas of in de 
bouwhoek.  
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Intensief arrangement 
Begeleid de kinderen meer bij het omgaan met aantallen. Houd de aantallen laag en tel met de 
kinderen mee. Door hardop mee te denken met de kinderen en voor te doen, stimuleert u hen om 
een stapje verder te doen, maar toch het overzicht te houden. 
Neem de kinderen tijdens de activiteit meer bij de hand en stel ze bij elk stapje een aantal wie-, 
wat-, waar-, keuze- en aanwijsvragen. 
 
Verdiept arrangement 
Vraag meer van de kinderen op het gebied van omgaan met aantallen. Laat hen bijvoorbeeld zelf 
het aantal kamers, ramen of deuren van hun huis tellen en bijhouden. Turven kan hierbij een 
handige manier zijn. En daag hen uit, bijvoorbeeld door de huizen op volgorde van grootte neer te 
leggen; misschien kunnen ze de huizen wel op volgorde van huisnummer neerleggen. Kunnen de 
kinderen al zelf hun huisnummer opschrijven?  
Stel hierbij wat moeilijkere denkvragen (hoe en waarom).  
 

 
• Laat de kinderen een eigen huis maken voor Sil en Lis.  
• De kinderen hebben huizen gemaakt en daar hun huisnummers op geschreven. Laat de 

kinderen de huizen op volgorde zetten.  
• U kunt een aantal zelfgemaakte huizen ook ophangen in de bouwhoek. De kinderen kunnen 

dan in de bouwhoek hun eigen huis nabouwen (blokken, kapla).  
 


