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10. Wat een hoge flat!         
 
Tijdens deze activiteit: 
• bekijken de kinderen verschillende soorten huizen en ze bouwen flats in de bouwhoek. 
 

 

 
Rekenen 
Getallen Groep 1 Groep 2 

Omgaan met 
hoeveelheden 

• Zegt in betekenisvolle (evt. 
uitgespeelde) contextsituatie bij 
aantallen t/m 10 wat er gebeurt 
als één erbij komt en één eraf 
gaat (of één meer of één 
minder). 

• Lost eenvoudige optel- en 
aftrekproblemen in dagelijkse 
contexten (handelend) op onder 
ten minste 12. 

• Representeert hoeveelheden tot 
en met ten minste 10 met bijv. 
vingers, streepjes, stippen. 

 
Rekenen 
Meetkunde Groep 1 Groep 2 

Construeren • Bouwt iets eenvoudigs na met 
blokjes. 

• Bouwt constructies die als 
voorbeeld gebouwd zijn na. 

• Bouwt eenvoudige constructies 
na vanaf een tekening of foto.  

 

 
• de flat (hoog, de lift, de verdieping, wonen) 
• de deurbel 
• de boerderij 
• de brievenbus 
• de molen 
 

   
Inrichting speelleeromgeving 
Deze activiteit start bij het digibord. Hierna gaan de kinderen een flat bouwen in de bouwhoek. 
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• het filmpje http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zo-woon-ik/ 
• foto’s van een flatgebouw, van de vele deurbellen bij een flat en van de brievenbussen, zie 

bijlage 
• constructiemateriaal, zoals blokken, lego, kapla 
• kaartjes of vellen papier en potloden of pennen 
 

 
• Bekijk van tevoren dit filmpje en zet het klaar bij 2 min 35. 
• Print de foto’s uit of zet ze klaar op het digibord. 
• Zorg voor voldoende constructiemateriaal in de bouwhoek. 
 

 
Ga met de kinderen, Sil en Lis bij elkaar zitten bij het digibord. Bekijk samen nog een keer de 
foto’s die zij gemaakt hebben tijdens de huizenjacht in activiteit 4. Zijn alle huizen die de kinderen 
gezien hebben hetzelfde? Kunnen de kinderen de overeenkomsten en de verschillen benoemen? 
Vertel dat er heel veel verschillende soorten huizen zijn en laat vervolgens dit filmpje zien, van 
2:35 tot 5:45 min. Hebben de kinderen in het filmpje nog meer soorten huizen gezien die zij zelf 
nog niet hadden bedacht? Welke? Wie zou er wel in een molen willen wonen? Of in een boerderij? 
Waarom wel of waarom niet? Wie woont er in een huis met een puntdak? En wie in een flat? Wie 
kan er iets vertellen over een flat? 
 

 
Laat een foto of een plaatje van een flat zien en praat hier met de kinderen over. Hoeveel mensen 
zouden er ongeveer in een flat wonen? Vier mensen? Tien mensen? Of meer? Praat over de 
verdiepingen, hoeveel verdiepingen zijn er in de flat op de foto? Woont één van de kinderen 
misschien ook in een flat? Hoeveel verdiepingen 
heeft die flat? Als je op bezoek gaat bij mensen 
die in een flat wonen, hoe kom je dan binnen? 
Wie weet dat? Praat over de vele deurbellen, 
brievenbussen en naambordjes die je op en in 
een flat ziet. Laat hier ook de foto’s van zien. 
Geef de kinderen de ruimte om hun ervaringen 
te delen. Zijn er in een flat meer deurbellen dan 

 
Weetje 
Het hoogste gebouw van de wereld staat in 
Dubai en is 828 meter hoog! Deze 
wolkenkrabber heeft 163 verdiepingen en de 
langste lift ter wereld. 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zo-woon-ik/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zo-woon-ik/#q=flat
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zo-woon-ik/#q=flat
http://www.schooltv.nl/video/wat-is-het-hoogste-gebouw-ter-wereld-met-de-langste-lift/
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in een gewoon huis, of is dat hetzelfde? En hoe ga je naar boven in een flat? 
Laat de kinderen vervolgens zelf een flatgebouw bouwen in de bouwhoek, met lego, kapla, blokken 
of ander constructiemateriaal. Laat de kinderen hierbij ook goed kijken naar het aantal 
verdiepingen dat zijn of haar gebouw heeft. Hoeveel verdiepingen heeft je flat nu? En als je er nog 
een verdieping bovenop bouwt, hoeveel verdiepingen zijn het dan? Laat de kinderen de 
hoeveelheid verdiepingen van hun flat door middel van streepjes of stippen opschrijven op een 
kaart of vel papier.  
 

 
Sil en Lis komen kijken in de bouwhoek. Wat hebben de kinderen mooie flats gebouwd! En wat zijn 
ze hoog. Hoeveel flats zijn er in totaal? Zijn alle flats even hoog? Welke heeft de meeste 
verdiepingen? Kijk hierbij naar de gebouwen, maar ook naar de kaarten met streepjes of stippen 
van elk kind. Praat met de kinderen na over de activiteit. Stimuleer hen hierbij te benoemen hoe 
flats gebouwd zijn (meerdere verdiepingen) en hoe je in een flat bij de verschillende woningen 
komt. Hoe zouden Sint en Piet dit eigenlijk doen? Laat de fantasie van de kinderen de vrije loop. 
 

 
Intensief arrangement  
Begeleid de kinderen extra bij het optellen en aftrekken. Begin met lage getallen (1, 2, 3) en breid 
langzaam uit. Tel met de kinderen mee. Denk hardop en doe voor hoe zij de oplossing kunnen 
vinden. 
 
Verdiept arrangement 
Stel hogere eisen aan de kinderen op het gebied van omgaan met hoeveelheden. Maak de optel- 
en aftrekproblemen lastiger door de stappen groter te maken. Zet bijvoorbeeld een poppetje op de 
derde verdieping van de flat. Hij gaat met de lift twee verdiepingen omhoog. Op welke verdieping 
stapt hij dan weer uit de lift? 
 

   
Een stap verder! 
De kinderen die meer aankunnen dan de aanwijzingen in het verdiepte arrangement kunt u de 
volgende aanvullende activiteit aanbieden. Hierbij staat het volgende groep 3-doel centraal: 
• Lost optel/aftreksituaties t/m 10 op met gebruik van concreet materiaal. 
 
Maak ‘bouwkaarten’ van ruitjespapier, waarop u verschillende aantallen blokken inkleurt. Elk 
ingekleurd blok staat voor een verdieping van een flat. Maak ook moeilijkere bouwkaarten met 
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• In plaats van een gewone flat, kunnen de kinderen natuurlijk een pietenflat bouwen. Hoeveel 

pieten kunnen er in hun flat wonen? 
• Naast een flat kunnen de kinderen ook het huis van sinterklaas en/of de stoomboot bouwen in 

de bouwhoek. 

‘sommen’ erop: bijvoorbeeld een kaart met 4 ingekleurde blokken erop met daarnaast een 
plusteken en 2 ingekleurde blokken. 
De kinderen bouwen ook hun eigen flats in de bouwhoek, maar maken daarbij gebruik van de 
‘bouwkaarten’. De flat van de voorbeeldkaart wordt dus 6 verdiepingen hoog. Maak bouwkaarten 
die passen bij het niveau van de kinderen. 
Laat de kinderen het filmpje van het hoogste gebouw van de wereld zien (weetje) en praat 
hierover. Wie heeft er weleens zo’n hoog flatgebouw gezien? Wie weet hoe je zo’n heel hoog 
flatgebouw ook wel noemt? Waarom zouden ze het een wolkenkrabber noemen? 
U kunt de kinderen plaatjes van (hoge) gebouwen laten uitknippen en opplakken van laag naar 
hoog. Kunnen ze hier ook stippen of streepjes bijzetten, of zijn er te veel verdiepingen? 
 
Sluit de aanvullende activiteit af met een reflectie. Laat de kinderen aan Sil en Lis vertellen wat zij 
hebben gedaan en ontdekt tijdens het bouwen van de flatgebouwen. 
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