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De haan op de toren 

Dit project is gemaakt voor groep 1-2-3 en wil inspireren 

om in de klas aan de slag te gaan met meet- en meetkunde 

vaardigheden door allerlei activiteiten. 

Het uitgangspunt van dit project is een haan op de kerktoren.  

Hendrik Haan heeft een ander beeld van de wereld om hem 

heen dan hoe de kinderen het zien en ervaren.  Door samenwerking  

tussen Hendrik Haan en de kinderen komen begrippen aan de orde  

die te maken hebben met ruimtelijke oriëntatie, meten en meetkunde. Daardoor leren Hendrik en 

de kinderen van elkaar dat je iets vanuit een verschillend perspectief kunt bekijken. 

Het verhaal: 

Hendrik Haan staat al lang op de kerktoren. Zijn staart is verbogen en zijn kleur is niet meer zo mooi 

als eerst. Hendrik gaat langzaam naar beneden maar valt en komt terecht in het grind. 

De leerkracht vindt Hendrik en neemt deze mee de klas in. Samen met de kinderen wordt er goed 

voor Hendrik gezorgd. Hendrik vertelt over zijn kijk vanaf de toren en de kinderen geven aan hoe zij 

het zien. Zo worden over en weer ervaringen opgedaan. 

De dierenarts uit het dorp, ziet dat de haan niet meer op de toren staat. Hij wil er voor zorgen dat er 

een haan op de toren komt!  

Hoe moet dat nu met Hendrik? Komt hij weer terug op de toren? 

Project is geschreven door: Janneke van Kammen 

Disclaimer: 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden 
door middel van druk, fotokopie, microfilm, publicatie op internet, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever of auteur
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Overzicht bijlages: 

Bijlage 1   Kerktorens en hanen 

Bijlage 1a   De toren van Hendrik 

Bijlage 2    Voorwerpen van bovenaf 

Bijlage 3   Dagdelen  

Bijlage 4   Lied: Het haantje op de toren 

Bijlage 5   Weerhanen  

Bijlage 6   Hendrik vanuit verschillende standpunten 

Bijlage 7   Vormen 

Bijlage 8   Stappenplan hart vouwen 

Bijlage 9   Voorbeeld kippenhok 

Bijlage 10   Haan en opzegversje 

Bijlage 11   Ronde toren 

Bijlage 12   Plattegronden met getallen 

Bijlage 13   Kralenplank 

Bijlage 14   Haan op de toren 

Bijlage 15   De windhaan 

Bijlage 16   Goede volgorde 

Bijlage 17   Vlaggen ontwerpen 

Bijlage 18   Stappenplan hoed vouwen 

Bijlage 19   Kerkklok 

 

Deze bijlages zitten in een apart bestand omdat het geheel anders te onoverzichtelijk wordt. 

 

Door middel van de activiteiten in het project; Het haantje op de toren, worden de volgende 
domeinen en vaardigheden aan de orde gebracht: 
 
Meten  Lengte en omtrek   Activiteit: 28, 32 
  Oppervlakte    Activiteit: 11, 31 
  Inhoud     Activiteit: 17, 25, 40 
  Gewicht    Activiteit: 29, 30, 33, 35 
  Tijd     Activiteit: 5, 37 
  Geld     Activiteit: 20 
   
Meetkunde Oriëntatie in de ruimte  Activiteit: 1, 6, 9, 10, 12, 15, 26 
  Construeren    Activiteit: 2, 7, 8, 13, 16, 18, 21, 23, 27, 39 
  Opereren met vormen en figuren Activiteit: 3, 4, 14, 19, 24, 38 
   
Verhoudingen en verbanden    Activiteit: 22, 34, 36 
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Inleiding 

Ik maak me in het onderwijs aan het jonge kind sterk om betrokkenheid te genereren tijdens 
de lessen. Dit doe ik door aandacht voor het ervaren en experimenteren om zo laten te 
ontdekken hoe iets werkt. Vanuit deze visie denk ik dat kinderen een goede basis hebben 
om doelen te behalen. Doordat ze zelf worden uitgenodigd om te ontdekken, zijn kinderen 
gemotiveerder om te leren. Door als leerkracht goed te observeren en te zien of en wanneer 
je een interventie kan of moet plegen, hou je de ontwikkeling van ieder kind goed in de 
gaten. 
 
Dit interventieproject richt ik op de domeinen meten en meetkunde. Het is een gegeven dat 
kinderen goed ruimtelijk georiënteerd moeten zijn om beter te presteren bij rekenen en 
wiskunde  Daarom is het belangrijk een goede basis neer te zetten om de ruimtelijke 
oriëntatie bij alle kinderen de reken/wiskundige vaardigheden daadwerkelijk verbeteren. 
 
Meten kun je omschrijven als het getalsmatig ordenen van de wereld om je heen om er zo 
meer grip op te krijgen. Dit kan bestaan uit zaken om ons heen, als het meten van de 
schoenmaat of de kledingmaat, het maken van een bepaalde hoeveelheid drinken maar ook 
de grotere zaken als hoe ver moet ik rijden naar de vakantiebestemming, etc. 
Bij jonge kinderen bestaat bij meten vooral uit het opdoen van ervaringen. 
 
Meetkunde leert kinderen om de om de wereld om hen heen beter te begrijpen en het 
ruimtelijk inzicht te vergroten. Meetkundeonderwijs richt zich op een leerproces waar 
ervaren, verklaren en verbinden belangrijk zijn. Het vinden van antwoorden op waarom- 
vragen is een belangrijke stap naar het krijgen van meetkundig inzicht. Door te ontdekken en 
te onderzoeken, doen kinderen ervaringen op en gebeurt er van alles in hun denkproces. 
 
Dit project start bij elke activiteit met een ervaring. Er gebeurt iets en deze gebeurtenis moet 

worden verklaard. Daarbij laat ik de kinderen verschillende ervaringen opdoen door te 

experimenteren. In groep 3 kunnen de meetkundige verschijnselen en bewerkingen al meer 

worden verklaard. Daardoor verdiept het voor de kinderen. Uiteindelijk kunnen kinderen dit 

verbinden aan andere gebeurtenissen en krijgt het een plek. 

De routine: ervaren – verklaren – verbinden staat gedurende het hele project centraal. 

Het project is zo opgezet dat elke les begint met een gesprek tussen Hendrik Haan en de 

groep. Daarna volgen activiteiten om te doen. Je kunt kiezen om één activiteit in de week te 

doen, zodat Hendrik Haan een vaste plek in de klas krijgt maar je kunt er ook voor kiezen om 

er een zes weken durend thema van te maken. 

Alle doelen van meten en meetkunde komen tijdens dit project volop aan bod. 

 

 

 

 



5 
 

Wat is er nodig? 

Bij alle activiteiten heb je als basis nodig: een haan van hout, een handpop, gemaakt van 

karton of wat je als leerkracht het leukst vind, een deksel van een schoenendoos of 

kopieerpapierdoos en daarin een laagje grind. Later krijgt Hendrik een dekentje. 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

De lessen kunnen uitgeprint worden. Handig is om dit dubbelzijdig te doen zodat je aan de 

ene kant de introductie hebt en aan de andere kant de activiteit. 

Activiteit Materiaal: 
1; Wie is Hendrik Haan? 
     De val van Hendrik Haan 

Platen kerktorens (bijlage 1) 
Prints voor alle kinderen kerktoren Hendrik (bijlage 1a) 

2; Wakker?  
     De werkplaats 

Rood/wit lint 
Kartonnen platen 
Gereedschap; zaagjes/scharen of Makedo 
Goudverf 
Ontwerppapier/potloden 
Voorbeeld windhanen (bijlage 5) 

3; Kleur van Hendrik 
    Glimmend goud 

Goudkleurige voorwerpen 
Goudkleurige doos 

4;  Hendrik schrikt 
     Alles lijkt anders 

Kaarten gelamineerd (bijlage 2) 
Voorwerpen als: blok, pop, bal, potlood, etc. 
Tekenpapier 

5; Goedemorgen Hendrik 
     De dag van Hendrik 

Klok 
Kaartje met dagritme (bijlage 3) 
Vier grote vellen papier 

6; Het lied van het haantje 
     Ver weg en dicht bij 

Lied (bijlage 4) 
Smalle stroken papier 

7;  Een toren voor Hendrik Afbeeldingen van kerktorens (bijlage 1) 
A4 papier voor kinderen 
Haagse bouwset of blokken 
Karton van doos en een satéprikker 

8; Meer haantjes op de toren 
    Meer haantjes en meer    
    torens 

Afbeeldingen van kerktorens (bijlage 1) 
Bouwmaterialen als lego, kleine blokjes, kapla, diverse 
constructiematerialen 
Rollen, dozen, melkpakken 
Karton van een doos en een satéprikker of de hanen die eerder 
zijn gemaakt 
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9; Hoog en laag 
     

Hoge toren van bouwblokken 
Grote trap of ladder 
Grote vellen papier en stiften 

10; Op zoek naar Hendrik Plattegrond van de klas 
Plattegronden die de kinderen hebben gemaakt bij activiteit 9 
Blokje goudkleurig 

11; Er om heen 
       De omheining 

Blokken 
Groene doeken en kleden 
Meetlint 

12; Rondom 
       Van alle kanten anders 

Foto’s van Hendrik Haan verschillende kanten (bijlage 6) 
Tekenpapier en tekengerei 

13; De trap op 
       De trap naar boven 

Kapla 
Bouwblokken 

14; De vormen van de toren Gelamineerde vormen van bijlage 7 voor een groep 
Geprinte bladen van bijlage 7 voor een groep 
Afbeeldingen kerktorens (bijlage 1) 

15; De dieren om de toren Groene a4 vellen 
Wereldspelmateriaal; dieren van de boerderij 

16; Verliefd Vouwkarton rood, schaar 
Stappenplan hart vouwen (bijlage 8) 
Lippenstift 

17; De doos Doos en voorwerpen uit de klas 

18; Het kippenhok Doos . voorbeeld van een kippenhok (bijlage 9) 
Tekenpapier en tekenmateriaal 
Knuffelkip, waterbakje en kippenvoer 

19; De zon schijnt Plastic boerderijdieren 
Witte vellen a4 papier en potloden 
Eventueel een zaklamp/felle lamp als de zon niet schijnt 

20; Een ei voor Hendrik 
       Eieren te koop 

Een doosje echte eieren. kookstel 
Pan om eieren te koken, koekenpan, spatels, boter 
Schotels en vorkjes om te kunnen proeven 
Eierdozen, plastic eieren, euromunten en briefjes van € 10,00, 
kassa, papier en potloden 

21; De haan Afbeelding haan (bijlage 8) 
Klei: natuurklei of sneldrogende klei 
Verf en veren en toiletrollen 

22; Haan in de wind Windvaan of een lint, kompas 
Plaat windhaan (bijlage 15) 
Groot vel papier a 2 
Lied; Haantje op de toren (bijlage 4) 

23; De toren is rond Afbeelding van ronde toren (bijlage 11) 
A4 papier voor alle kinderen 
Haagse bouwset of andere blokken en Kapla 
Karton van een doos en een satéprikker 

24; Ik kijk in een spiegel Gouden blokjes of voorwerpen 
Kleine spiegeltjes, hoekspiegels 
Grote spiegel 

25; Muziek uit de toren Minimaal vier dezelfde flessen, meer is nog leuker 
Trechter 
Klopper met een houten of rubberen kop 
Plaat kerkklok (bijlage 19) 
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26; Boven en beneden 
       Plattegrond met getallen 

Grondplaten en voorbeelden (Bijlage 12) (Gelamineerd) 
Vierkante blokjes van 2 bij 2 cm 
Whiteboardstiften en wisdoekjes 
Plattegrond uit activiteit 9 

27; Een haan van kralen Voorbeeld kralenplank (bijlage 13) Gelamineerd heeft de 
voorkeur 
Kralenplanken en kralen 
Strijkkralen en strijkkralenplankjes 

28; De toren is leeg 
       Hoe groot is een haan? 

Witte jas en een tas voor de dierenarts met: een stethoscoop, 
een thermometer, een doosje pillen, een crème en een potje 
goudverf of een spuitbus. 
Meetlinten van een meter 
Afbeelding de haan van de toren (bijlage 14) 
Tekenpapier en tekenmateriaal 

29; Een zware haan 
       Zwaar en licht 

Weegschaal met twee schalen 
Zware en lichte voorwerpen (zie gesprek 29) 

30. Hoe zwaar is de haan?  
       Even zwaar als…. 

Personenweegschaal 
Blokjes of andere voorwerpen waar veel van aanwezig zijn 
Zware voorwerpen 

31. De oppervlakte van de haan Stoepkrijt of een paar hanen van papier, voor elke groep een 
Doppen, blokken, sponzen, vouwkarton, a4 papier, etc 

32.  De omtrek van de haan Stoepkrijt of een paar hanen van papier, voor elke groep een 
Touwtjes, potloden en stokjes, blokjes, dopjes 

33; Hoe komt de haan op de  
      toren? 
      Springende haan 

Plankjes en balkjes 
Spijkers en hamers 
Plastic haantjes of anders blokjes 

34; De ladder op A4 karton 
Scharen en lijm 

35; Hijsen Touwen en een emmertje 
Haak aan het plafond 
Plastic haantjes of anders blokjes 

36; Handige manier en grafiek Tekenpapier; a4 papier in 6 vakjes gevouwen en deze geknipt 
Tekenmateriaal 
Blokjes 

37; Wat zie ik? Afbeeldingen (bijlage 16) 
Strookjes om slingers van te kunnen maken 

38; De vlag kan uit 
       Een vlag voor Hendrik 

Nederlandse vlag 
Werkblad (bijlage 17) 
Vijf kleuren potlood of stift 

39; Een hoed voor Hendrik 
       Hoedje van papier 

Stappenplan hoed vouwen (bijlage 18) 
Vouwkarton; 16 x 10 cm (dus een rechthoek) 
Papier of stiften om het hoedje te versieren 
Krant 

40; Een feestje 
       Proost voor Hendrik en Kip 

Limonade/water 
Bekertjes 
Litermaat, literflessen 
Teiltjes gevuld met water 
Doeken om het water te drogen 
Druiven 
Lage doos 
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1.  Wie is Hendrik Haan? 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Grind 

• Lage doos 

Voorbereidingen: 

Leg in de hal een lage doos neer met daarin wat grind en een haan. Zorg dat de staart een beetje 

krom gebogen is, zodat het bij het verhaal past. 

Voorleesverhaal 

Het is maandag. Buiten is het koud en guur en er staat een stevige wind. Op de kerktoren in het dorp 

staat Hendrik Haan op de torenspits. Hij staat daar al lang, heel lang, wel 100 jaar. Zijn anders zo 

mooie staart, is verbogen en wiebelt heen en weer in de wind. Ook de gouden kleur is lang zo mooi 

niet als eerst. ‘Dit kan zo niet langer’, denkt Hendrik. Straks wordt het warmer en loopt iedereen 

weer buiten, dan kan ik er zo niet bij staan. Hendrik trekt zijn poten los van de stander op de 

torenspits en glijdt naar de gouden bol. Dan laat hij zich langzaam schuin naar beneden glijden langs 

de torenspits. Boven de klokkentoren is een plekje waar Hendrik even uit kan rusten. Nu moet hij 

zich langs de vierkante toren naar beneden laten zakken. Gelukkig is er een stukje waar het niet zo 

ver is naar het dak. Met een plof landt Hendrik op het dak van het kerkgebouw. Nu komt een 

makkelijk stukje, denkt Hendrik. Ik laat mij gewoon langs het dak naar beneden glijden, net als een 

glijbaan. Hendrik roetsjt naar beneden, dat gaat snel!  Ojee, kukeleku, Hendrik gaat zo snel dat hij 

niet meer kan stoppen en over de dakrand heen rolt, zo naar beneden! Plof op de grond. 

‘Au, au, dat deed pijn’! Dikke tranen rollen langs de kop van Hendrik. Hij ligt stil op het grind. 

Hoe moet het nou verder? Straks loopt iemand over mij heen en ga ik nog meer kapot. Ik hoor het 

grind knerpen, er komt iemand aan. Hendrik doet zijn ogen stijf dicht. Hij voelt hoe iemand hem 

optilt en in een bakje legt. Hendrik is zo bang dat hij zijn ogen stijf dicht houdt. 

Leerkracht:  Die arme Hendrik. Hij is bang! Maar weet je, ik heb hem gevonden. Zullen we hem 

ophalen?  Misschien mogen de kinderen wel even meelopen. 

Loop naar de gang en haal de doos op met daarin de haan die in het grind ligt. 

Laat de kinderen de haan zien die stilletjes ligt, misschien willen ze hem zachtjes even aaien. 
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aat de kinderen even samen praten. Hoe kunnen we hem helpen? Hebben ze wel vaker een haan op 

een toren gezien? Waarom staat deze daar? 

Ga naar activiteit 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit 1  De val van Hendrik Haan 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Oriëntatie in de ruimte  

Doel van de les: 

• Ik weet hoe ik een toren moet beschrijven 

• Ik weet welke begrippen gebruikt worden en wat dit betekent; torenspits, 

torenhaan, vierkante toren, kerkdak, schuin, recht, dakrand 

• Ik kan een eenvoudige route beschrijven 

Materialen: 

• Voorleesverhaal 1 

• Haan, grind en lage doos 

• Platen van de kerktorens (bijlage 1) 

• Prints van de kerktoren (bijlage 1a) 

Aandachtspunten: 

• Lees eerst het verhaal voor, daarna haalt u de haan uit de gang op en 

bespreken de kinderen samen wat ze hebben gehoord. 

Werkwijze:  Opdracht voor de hele groep 

Inleiding 

Laat de platen van de kerken en de kerktorens zien aan de kinderen. Laat ook zien 

waar de hanen staan. Welke haan zal nu Hendrik zijn? Laat de kinderen in 

tweetallen overleggen en beredeneren waarom zij dat denken. 

Kern 

Laat de platen liggen en lees het verhaal nogmaals voor tot en met het moment dat 

Hendrik met een plof over de dakrand rolt. Zorg dat de dik gedrukte woorden 

genoemd zijn. 

Ondertussen bekijken de kinderen de platen.  

• Welke kerktoren past het best bij het verhaal?  

• Zou dit de kerktoren van Hendrik kunnen zijn? 

• Klopt de beschrijving met het verhaal? 

Geef de kinderen in kleine groepjes of individueel de plaat van de eerste kerktoren. 

Dit is de kerk van Hendrik. Welke route heeft Hendrik genomen? Eerst beschrijven 

en laat ze dan met stift de route tekenen waardoor Hendrik uiteindelijk beneden 

terecht is gekomen. 

Afsluiting 

De kinderen bekijken elkaars resultaten en hangen deze bij de doos van Hendrik 

neer. Wie weet helpt het en doet hij zijn ogen open? 
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2.   Hendrik wordt wakker 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Grind 

• Lage doos 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik rechtop in de doos voordat de kinderen de klas binnen komen. Doe eventueel een rood-

wit lint om hem heen om er voor te zorgen dat de kinderen niet aan hem komen. 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht pakt Hendrik voorzichtig uit de doos en aait hem over zijn lijf. Laat Hendrik net doen of 

hij erg schrikt van alle kinderen.  

De leerkracht zegt: ‘He, Hendrik, je bent wakker geworden! Wat fijn!’  Hendrik schrikt en verstopt 

zich bij de leerkracht.  

‘Hendrik je hoeft niet te schrikken, we willen je alleen maar helpen!’ zegt de leerkracht. ‘We hebben je 

gevonden bij de kerk en je meegenomen omdat er anders misschien iemand op je zou gaan staan.’ 

Hendrik kijkt om zich heen en zegt: ‘Kukeleku, wat een boel mensen om mij heen, dat ben ik niet 

gewend! En iedereen ziet er zo anders uit, zo groot! Ik voel me heel klein. Jullie zijn zo mooi en 

gekleurd, mijn staart is verbogen en mijn kleur is niet meer goed. Hoe moet dat nu met mij? 

De leerkracht zegt tegen de kinderen: ‘We gaan Hendrik helpen! Laten we een werkplaats in de klas 

maken waar we een nieuwe haan voor de toren kunnen ontwerpen en maken. Ondertussen kan 

Hendrik hier in de klas bijkomen en herstellen. 

Ga naar activiteit 2 

 

Voorbeeld van een door de kinderen gemaakte haan. 
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Activiteit 2    De werkplaats 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan construeren met karton  

• Ik kan materialen gebruiken als: hamer, zaagje, schroevendraaiers, etc. 

Materialen: 

• Gesprek Hendrik wordt wakker, verhaal 2 

• Kartonnen platen van dozen 

• Gereedschap/Makedo is hiervoor heel geschikt; ijzerzaagjes (Makedo is te 

bestellen bij www.credu.nl) 

• Goudverf 

• Papier voor het ontwerpen 

• Voorbeelden van windhanen (bijlage 5) 

Aandachtspunten: 

• Voer eerst het gesprek; 2; Hendrik wordt wakker 

• Leg de voorwerpen klaar  

• Zorg dat er in de klas ruimte is voor een werkplaats en maak deze hoe van 

tevoren gebruiksklaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep daarna in kleine groepen 

Inleiding 

We hebben in de klas een werkplaats. Daar kunnen we zelf torenhanen ontwerpen en 

maken van karton. Hoe gaan we dit doen? Overleg met elkaar in tweetallen en koppel 

dit terug in de kring. 

Kern 

Laat de afbeeldingen van de torenhanen zien aan de kinderen. Zijn ze hetzelfde? Wat is 

anders? Welke vind je het mooist en waarom? Welke vind je niet mooi? Waarom niet? 

Leg de kartonnen platen neer in de hoek en gebruik het gereedschap van Makedo. 

Laat de kinderen eerst een ontwerp bedenken op papier, dan op het karton tekenen, 

deze uitzagen en in elkaar zetten. Vervolgens mogen ze de hanen goudkleurig verven. 

Afsluiting 

Zet de hanen op een plek in de buurt van de werkplaats zodat dit ter inspiratie kan 

dienen voor de andere werkers in de werkplaats. 

Zorg dat zoveel mogelijk kinderen een dagje in de werkplaats mogen werken gedurende 

het thema. 
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3.   De kleur van Hendrik 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Grind 

• Lage doos 

• Paar goudkleurige voorwerpen 

• Goudkleurige doos om voorwerpen in te verzamelen 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik rechtop in de doos voordat de kinderen de klas binnen komen.  

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Goedemorgen Hendrik, je ziet er al een stukje beter uit! Wat fijn voor je! 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, ik heb nog wel pijn in mijn staart en vleugels en ook mijn poten doen zeer 

maar toch voel ik me beter!’ ‘Maar ik ben nog wel verdrietig!’ 

Laat de kinderen samen overleggen waarom dat zij denken dat Hendrik verdrietig is. Ze mogen 

daarna in de kring hun voorbeelden noemen. 

Hendrik vertelt: ‘Ik ben verdrietig over mijn kleur!’ ‘Toen ik 100 jaar geleden op de toren werd gezet, 

had ik een prachtige gouden kleur, die kleur is er langzamerhand af gesleten. Nu ben ik dof en grijs 

met hier en daar een plukje goud. Gisteren zag ik in de klas afbeeldingen van prachtige torenhanen 

die er zo mooi uitzagen, dat ik er verdrietig van ben geworden, want goud is mijn lievelingskleur maar 

is ook heel erg duur.’ 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik, je treft het want ik heb net een paar gouden dingen meegenomen’. 

Laat een paar goudkleurige voorwerpen zien en zet deze bij Hendrik Haan neer. Laat de haan 

zichtbaar genieten van deze gouden kleuren. 

Vraag de kinderen of ze thuis eens willen kijken of ze daar goudkleurige voorwerpen hebben en deze 

mee naar school willen nemen. Deze voorwerpen kun je verzamelen in een goudkleurige doos of een 

doos met een goudkleurig kleedje erin. 

 

Ga naar activiteit 3 
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Les 3     Glimmend goud 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Opereren met vormen en figuren 

Doel van de les: 

• Ik kan voorwerpen sorteren op minimaal twee kenmerken  

• Ik kan verwoorden waarom voorwerpen bij elkaar horen 

Materialen: 

• Gesprek; de kleur van Hendrik, verhaal 3 

• Goudkleurige voorwerpen 

Aandachtspunten: 

• Voer eerst het gesprek; 3; de kleur van Hendrik 

• Zet de doos met goudkleurige voorwerpen klaar in de klas 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep  

Inleiding 

Hendrik heeft normaal een goudkleurige kleur. Hij is ook dol op deze goudkleur! We 

hebben de afgelopen dagen verschillende goudkleurige voorwerpen verzameld. Leg deze 

in het midden neer op de grond of op een tafel. 

Kern 

Bekijk de voorwerpen en vraag de kinderen of ze weten wat het allemaal is. Welke 

voorwerpen zouden bij elkaar passen? De kinderen kunnen in tweetallen overleggen. 

Maak verzamelingen: sieraden, zachte/harde materialen, voorwerpen op vorm, 

voorwerpen voor een bepaald doel b.v. versieringen, etc. Laat de kinderen elke keer 

uitleggen waarom ze vinden dat bepaalde voorwerpen bij elkaar horen. 

Afsluiting 

Maak een sieradenwinkel in de klas:  

Verzamel de goudkleurige voorwerpen in een sieradenwinkel. Laat de kinderen zelf 

sieraden maken door kralen in een gouden kleur te spuiten en te rijgen, armbanden 

maken van pringelbussen waaromheen goudkleurig draad is gewikkeld of geverfd in een 

gouden kleur, laat van goudkleurige draden kettingen vingerhaken, etc. 

Versier de winkel met allerlei goudkleurige spullen als vlaggetjes etc. 

Zoek goud in de zandtafel: 

Verstop allemaal gouden steentjes in de zandtafel en laat de kinderen met behulp van 

zeefjes en harkjes zoeken naar de steentjes. Hoeveel kun je er vinden? Wie heeft de 

meeste? Wie heeft de minste? Kun je evenveel steentjes in bakjes doen? Zet er een 

weegschaal bij om te wegen. 
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4.   Alles lijkt anders 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Grind 

• Lage doos 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik rechtop in de doos voordat de kinderen de klas binnen komen.  

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en leerkracht wensen Hendrik goedemorgen 

Hendrik kijkt op en zegt: ‘Kukeleku…elke dag schrik ik er weer van dat alles er zo gek uit ziet! 

De leerkracht kijkt rond en zegt: ‘Gek??? Maar Hendrik, dat valt toch wel mee? Iedereen staat of zit 

rechtop, heeft twee benen en twee armen en een hoofd…..ik zie niks geks’ 

Hendrik zegt: ‘Maar dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ik sta al 100 jaar op de toren en zie alleen 

maar de bovenkanten van jullie mensen, dus de bovenkant van het haar en jullie schouders’. ‘Dit is 

allemaal zo anders!’ 

De leerkracht zet Hendrik even neer en vraagt de kinderen: wat zou Hendrik hier mee bedoelen?  

De kinderen overleggen samen kort met elkaar. Hoe ziet Hendrik ons? Kun je laten zien wat Hendrik 

altijd ziet? 

 

Ga naar activiteit 4 
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Activiteit 4    Hendrik schrikt 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Opereren met vormen en figuren 

Doel van de les: 

• Ik kan voorwerpen beschrijven 

• Ik kan voorwerpen van verschillende kanten herkennen en benoemen 

Materialen: 

• Gesprek Hendrik wordt wakker, verhaal 2 

• Kaarten 18 voorwerpen (bijlage 2) Als er meer kaarten nodig zijn, kunnen 

meerdere kinderen hetzelfde kaartje krijgen. 

• Haan, grind en lage doos 

• Verschillende voorwerpen om te bekijken: b.v. een blok, een potlood, een vaas, 

een pop, bal, etc. 

Aandachtspunten: 

• Voer eerst het gesprek; 2; Hendrik wordt wakker 

• Lamineer de kaarten en knip ze uit 

• Leg tekenpapier klaar voor iedereen 

• Leg de voorwerpen klaar  

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep 

Inleiding 

Leg in het midden van de kring allerlei voorwerpen neer. De leerkracht pakt een 

voorwerp b.v. de bal en bekijkt deze van alle kanten. Dan noemt deze alle details op die 

te zien zijn. Bijvoorbeeld: Het is rood,  rond, glimt mooi en ziet er aan alle kanten 

hetzelfde uit. Op een plek zit een klein gaatje.  Doe dit eventueel met een ander 

voorwerp nog eens voor. 

Deel dan de voorwerpen uit in tweetallen en laat ze van alle kanten bekijken. Wat zie 

je? Probeer zoveel mogelijk details te geven van alle kanten. 

Kern 

Leg de voorwerpen weer terug in het midden van de kring. Laat in tweetallen een 

voorwerp uit het midden in het hoofd nemen en beschrijven, kan de ander raden wat 

het is? Probeer veel details te noemen. 

Pak dan de kaartjes erbij. Geef aan dat er op de kaarten allerlei voorwerpen staan. Geef 

ieder kind een kaartje of laat een kaartje kiezen. Wat zou het zijn? Je ziet een voorwerp 

van de bovenkant, net als Hendrik Haan het ziet. Kun jij bedenken hoe de zijkant er uit 

ziet? Teken dit op papier. 

Afsluiting 

De kinderen bekijken elkaars tekeningen en vertellen aan elkaar wat ze ontdekt hebben 

en wat het voorwerp is. Kunnen ze het kaartje met de bovenkant erbij vinden? 
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5.   Goedemorgen Hendrik 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Lage doos met een dekentje 

• Klok 

• Kaartjes met het dagritme (bijlage 4) 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik rechtop in de doos op een lekker dekentje. Leg de klok klaar. 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht pakt Hendrik weer uit de doos en wenst hem een goedemorgen. 

Hendrik roept: ‘Kukeleku’ 

De leerkracht zegt: ‘Je ziet er al weer beter uit dan gisteren. Heb je lekker geslapen vannacht?’  

Hendrik zegt: ‘Ik heb heerlijk geslapen, maar wat is vannacht? En…. ik ziet er beter uit dan gisteren 

maar wat betekent dat eigenlijk?  

De leerkracht zegt: ‘Gisteren is de dag voor vandaag, vandaag is nu en morgen is de dag die nog 

komt. Vannacht is als het donker is en heel veel mensen slapen. De nacht begint om 12 uur. Als de 

dag weer begint om 6 uur, is het ochtend en wens je elkaar vaak een goedemorgen. Om 12 uur begint 

de middag en om 6 uur de avond’. 

Misschien weten de kinderen van de klas nog meer voorbeelden te noemen: de dagen van de week, 

de dag van morgen, hoe ziet de dag er uit, etc. 

Hendrik zegt: ‘Juist, ik roep om 6 uur in de ochtend altijd heel hard Kukeleku maar dat hoort nooit 

iemand omdat ik dan ook altijd lawaai hoor uit de toren. Het klinkt als bim, bam. En dat zes keer 

achter elkaar. Dan is het weer stil maar ik hoor het op een dag soms weinig maar ook nog veel vaker.  

De leerkracht vraagt de kinderen of zij weten wat Hendrik bedoelt. Wat hoort hij elke keer? Het zijn 

de torenklokken. Die laten horen hoe laat of het is. 

Laat nu de klok zien. Zet de klok op een uur en laat de kinderen een keer bim roepen. Zet dan de klok 

op 2 uur, roep nu bim, bam. Daarna zet je de klok steeds een uur verder en de kinderen laten het 

geluid horen. Leg om 6 uur ook het kaartje van de ochtend erbij, om 12 uur het kaartje van de 

middag, om 6 uur die van de avond en om 12 uur de nacht. 

Vertel dat mensen heel lang geleden niet zelf een klok in huis hadden en dat ze op de torenklok 

konden zien en horen hoe laat het was. 

Ga nu naar activiteit 5  
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Activiteit 5      De dag van Hendrik 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Tijd 

Doel van de les: 

• Ik weet wat ochtend, middag, avond en nacht is 

• Ik weet wat morgen, gisteren en vandaag is 

Materialen: 

• Gesprek Goedemorgen Hendrik, verhaal 3 

• Kaarten van de dagindeling (bijlage 3) 

• Haan, grind en lage doos 

• Vier grote vellen a2 papier 

Aandachtspunten: 

• Voer eerst het gesprek; 3; Goedemorgen Hendrik 

• Lamineer de kaarten en knip ze uit 

• Leg de vellen papier 

Werkwijze:    Opdracht voor de hele groep 

Inleiding 

Leg in het midden van de kring de vier kaartjes neer, voor Hendrik. Wat zou Hendrik 

op de toren zien als het ochtend, middag, avond en nacht is? Laat de kinderen hier 

samen over brainstormen. Laat ze hier kort over vertellen in de kring. 

Kern 

Leg de vellen papier in de klas neer. Leg op elk papier een kaartje van een dagdeel. 

Verdeel de klas in vier groepen. 

Laat de kinderen nadenken wat ze zelf doen in de ochtend, middag, avond en nacht 

en dit tekenen. Daarbij kunnen ze ook dingen tekenen die anderen dan doen, er zijn 

mensen die werken in de nacht, etc. Dit voor de kinderen die dat weten. 

Afsluiting 

Elke groep vertelt wat ze hebben getekend aan de hele groep. 
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6. Het lied van het haantje op de toren 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Lage doos met een dekentje 

• Lied (bijlage 4) 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik rechtop in de doos op een lekker dekentje.  

Gesprek met Hendrik 

Leerkracht: ’we hebben al veel van elkaar geleerd Hendrik, nu leren we jou een lied. Luister maar 

goed’.  

Laat het lied op MP3 horen of zing het voor aan de klas. Start met het eerste couplet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga nu naar activiteit 6 
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Activiteit 6     Ver weg en dicht bij 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Oriëntatie in de ruimte 

Doel van de les: 

• Ik ken de begrippen ver weg en dicht bij 

• Ik kan vertellen wat zichtbaar en niet zichtbaar is vanuit een standpunt 

Materialen: 

• Lied; Het haantje op de toren (bijlage 4) 

• Haan, grind en lage doos 

• Stroken papier/scharen 

Aandachtspunten: 

• Leer het eerste couplet aan van het lied: het haantje op de toren 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep 

Inleiding 

Het eerste couplet van het lied gaat over: ver weg en dicht bij. Laat de kinderen samen 

overleggen over voorwerpen die ze zien die ver weg zijn en welke zijn dicht bij. 

Kern 

Hendrik Haan staat normaal gesproken op de toren. Als je ergens hoog staat, lijken de 

dingen ver weg vaak klein. Maar is dat ook zo? Ga met de groep naar buiten. Laat de 

kinderen buiten voorwerpen aanwijzen die ver weg zijn. Laat met de vingers zien, hoe 

groot ze lijken. Laat de vingers op een strook papier leggen en knip dit af. Kijk of het 

klopt: zo groot lijkt het nu. Ga naar het voorwerp toe en kijk of dat klopt. 

Afsluiting 

Laat de kinderen in hun eigen woorden vertellen wat ze hebben geleerd; welke 

begrippen ze hebben geleerd en wat ze is opgevallen. Gebruik hier vooral de rekentaal: 

ver weg, dicht bij, groot, klein, meten, lijken alsof. 
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7.   Een toren voor Hendrik 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Lage doos met een dekentje 

• Voorbeelden van kerktorens (bijlage 1) 

• Bouwblokken (Haagse set) 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik rechtop in de doos op een lekker dekentje.  

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht pakt Hendrik weer uit de doos. Hendrik roept: ‘Kukeleku’ De kinderen zeggen Hendrik 

gedag. 

De leerkracht zegt: ‘Volgens mij gaat het elke dag wat beter met je Hendrik’  

Hendrik zegt: ‘Ik voel me prima en het is hier zo gezellig! Maar…..ik mis wel wat….. 

Kunnen de kinderen bedenken wat Hendrik Haan mist? Laat ze hier even met elkaar over praten. 

Daarna kunnen ze even benoemen wat zij denken dat Hendrik mist.  

De leerkracht zegt: ‘Je hebt veel gehoord wat de kinderen denken, maar vertel maar eens, heeft 

iemand gelijk?’ 

Hendrik vertelt: ‘Jullie hebben dat prachtige liedje gezongen over het haantje op de toren, toen 

bedacht ik dat ik mijn toren best wel mis…..’ 

De leerkracht zegt: ’Daar kunnen we misschien wel bij helpen Hendrik, wacht maar even af’. 

Ga nu naar activiteit 7 
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Activiteit 7   Een toren voor Hendrik 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan een bouwwerk of constructie nabouwen van een foto 

• Ik herken de vormen: vierkant, rechthoek en driehoek 

Materialen: 

• Afbeeldingen van kerktorens (bijlage 1) 

• A4 papier voor alle kinderen 

• Haagse bouwset of andere blokken 

• Karton van een doos en een satéprikker 

Aandachtspunten: 

• Laat de kinderen zien dat vrijwel alle kerktorens een vierkante vorm hebben. 

• Sommige torens staan los van het gebouw, anderen staan er tegenaan en weer 

andere torens komen vanuit het dak. 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later één of twee kleine groepen 

Inleiding 

Hendrik Haan wil graag een toren. Kunnen wij voor een toren zorgen? Zodat Hendrik 

wat minder heimwee heeft? Bekijk eerst samen de voorbeelden van kerktorens. Geef 

daarna de kinderen een a4 en laat ze alleen of in tweetallen kerktorens bedenken. 

Misschien kan Hendrik een toren uitkiezen. 

Kern 

Bespreek met de kinderen hoe de toren gebouwd moet worden. Als het een vierkante 

toren is, moet deze stevig zijn. Doe aan de kinderen voor hoe je een stevige toren 

bouwt. Daarna mag een groep zelf aan de slag om de toren te bouwen. 

Een andere groep kan in de tussentijd een haantje verven op karton van een doos. Knip 

of snijd deze uit en doe er een satéprikker onder. Zijn er meerdere haantjes, zet deze 

dan in een pot zodat deze later gebruikt kunnen worden bij andere torens. 

Afsluiting 

Als de toren klaar is, komt Hendrik een kijkje nemen. Hij gebruikt rekentaal als hij 

aangeeft wat hij vindt van het gebouw: hoog-laag-stevig-onstevig-dak-torenspits-

vierkant-driehoek-rechthoek, etc 

Suggesties voor vervolg: 

Hang de bouwtekeningen van de kinderen op in de bouwhoek of verzamel ze in een 

map zodat er vaker gebruikt kan worden van de ontwerpen. 
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8.  Meer haantjes op de toren 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Lage doos met een dekentje 

• Lied (bijlage 6) 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik rechtop in de doos op een lekker dekentje.  

Gesprek met Hendrik 

Leerkracht: ‘De vorige keer hebben we een lied gezongen over het haantje op de toren, maar het lied 

is nog niet klaar. Luister maar goed’.  

Laat het lied op MP3 horen of zing het voor aan de klas. Start met het eerste couplet. Daarna het 

tweede couplet er achteraan. Zing daarna samen een paar keer het lied. 

Hendrik zegt: ‘In veel steden en dorpen staan kerkgebouwen en heel vaak zie je daar hanen op staan’ 

We kraaien naar elkaar hele verhalen.’ ‘Ik heb nu mijn eigen toren waar ik zo nu en dan naar toe kan, 

kunnen jullie niet meer torens maken? Dan kan ik met mijn vrienden kraaien!’ 

Ga nu naar activiteit 8 

Deze activiteit is geschikt om met een kleine groep te doen maar je kunt er ook voor kiezen om de 

klas in kleine groepen te verdelen en door elke groep een toren te laten maken van diverse 

materialen. 
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Activiteit 8     Meer haantjes en meer torens 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan een bouwwerk of constructie nabouwen van een foto 

• Ik kan samenwerken en afspraken maken met elkaar 

• Ik kan met verschillende materialen torens maken 

Materialen: 

• Lied; het haantje op de toren couplet 2 (bijlage 4) 

• Afbeeldingen van kerktorens (bijlage 1) 

• Bouwmaterialen als lego, kleine blokjes, Kapla, diverse constructiematerialen 

• Rollen, dozen, melkpakken 

• Karton van een doos en een satéprikker of de hanen die eerder zijn gemaakt 

Aandachtspunten: 

• Laat de kinderen zien dat vrijwel alle kerktorens een vierkante vorm hebben. 

• Sommige torens staan los van het gebouw, anderen staan er tegenaan en weer 

andere torens komen vanuit het dak. Er zijn verschillende daken van torens; een 

zadeldak, spits dak, plat dak, zeshoekig dak 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep/in circuitvorm 

Inleiding 

Hendrik Haan heeft nu een toren van blokken. Maar er zijn andere hanen op andere 

torens. Kijk naar de afbeeldingen van andere torens. 

Kern 

Bespreek met de kinderen hoe de toren gebouwd moet worden. Een toren moet stevig 

zijn. Je mag zelf weten van welk materiaal je een toren bouwt. Hij mag ook een andere 

vorm hebben. 

Formeer een groep waarmee je aan de slag gaat. Kies je materiaal, bedenk samen een 

plan en bouw een toren. 

Afsluiting 

Als de toren klaar is, mag je een haantje maken of pakken en deze mag je op de toren 

zetten. Hendrik komt weer een kijkje nemen. Hij gebruikt rekentaal als hij aangeeft wat 

hij vindt van het gebouw: hoog-laag-stevig-onstevig-dak-torenspits-vierkant-driehoek-

rechthoek, etc 

Suggesties voor vervolg: 

Maak foto’s van alle bouwwerken en hang deze op in de klas, de bouwhoek of in een 

map. Later kunnen de kinderen deze bouwwerken nabouwen of natekenen. 
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9.  Hoog en laag 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Lage doos 

• Hoge toren van bouwblokken (uit les 5 of een toren die voor de les van blokken is gemaakt) 

• Grote trap of ladder 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik boven op een hoge toren die in de klas staat. 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt:’ Hendrik wat heb je het toch fijn in onze klas, je hebt een toren, vrienden, een 

eigen lied!’ 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, het is hier geweldig! Vooral hier zo hoog op de toren’ Ik heb een prachtig 

uitzicht hier over de klas. Vooral als je hoog staat, zie je alles zo mooi van bovenaf. Julie zijn veel 

lager, dan ziet je het anders.’ 

De leerkracht kijkt rond en zegt: Het klopt wel wat Hendrik zegt, als je hoog staat ziet alles er anders 

uit dan als je laag staat. Noem wat voorbeelden: een tafel die je van bovenaf ziet, is anders dan een 

tafel van de zijkant. Sta je hoog dan zie je de tafel van de bovenkant, sta je laag dan meer van de 

zijkant. 

Laat de kinderen ervaren om vanuit de hoogte te kijken door voorzichtig om de beurt even op de 

ladder of trap te staan. Hoe ziet het er nu uit? Wat zien ze? En later als ze weer op de grond staan? 

Misschien is er een hoog gebouw of een uitkijktoren in de buurt waar de groep een kijkje kan nemen 

om zo echt hoog en laag te ervaren. 

Ga nu naar activiteit 9 
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Activiteit 9     Hoog en laag 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Oriëntatie in de ruimte 

Doel van de les: 

• Ervaren van hoogte 

• Ik kan een eenvoudige plattegrond maken 

• Ik kan een eenvoudige plattegrond aflezen en interpreteren 

Materialen: 

• Grote vellen papier 

• Dikke stiften 

Aandachtspunten: 

• De kinderen hebben vanaf de trap, ladder of gebouw kunnen ervaren dat de 

wereld er anders uitziet als je hoog staat. 

• We gaan nu een plattegrond maken van de klas en dat doen we door net te 

doen alsof we de klas van bovenaf, dus vanaf een hoog standpunt bekijken. 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep/kleine groepjes 

Inleiding 

Pak een wit vel papier en ga midden in de klas zitten op de grond. Vertel de kinderen dat 

u laat zien hoe een plattegrond van de klas er uit ziet. Begin aan een zijde van de klas en 

benoem alles wat u tekent hardop. Als de kinderen door hebben wat de bedoeling is, 

kunnen ze meedenken en aanwijzingen geven. Maak zo samen een plattegrond van de 

klas.  

Kern 

Als de plattegrond klaar is, legt u nieuwe vellen papier verdeeld over de grond. Laat nu 

de kinderen zelf plattegronden tekenen van de klas, een hoek, het plein, etc. 

Loop ondertussen rond en vraag de kinderen steeds naar wat ze tekenen en hoe het er 

uit ziet als je hoog staat. Gebruik in dit gesprek veel rekenbegrippen als: links-rechts, 

hoog-laag, groot-klein, voor-achter, van bovenaf, van onderaf, eromheen, etc. 

Afsluiting 

Als de plattegronden klaar zijn, mogen de kinderen hun eigen plattegrond presenteren 

aan de groep. Laat ze hierbij zelf verwoorden wat ze hebben gemaakt. 

Suggesties voor vervolg: 

Bewaar de plattegronden voor de volgende les. 

Kijk ook eens op Google Earth naar de plek van de school, hun eigen huis en andere 

plekken in de buurt die de kinderen kennen. 



26 
 

10.   Op zoek naar Hendrik 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Hoge toren van bouwblokken (uit activiteit 7 of een toren die voor de les van blokken is 

gemaakt) 

• Plattegronden die gemaakt zijn in activiteit 9 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik boven op een hoge toren die misschien nog in de klas staat. Bouw anders een toren. 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt:’ Hendrik je hebt ons geleerd dat je als je hoog staat, alles anders ziet dan als je 

laag staat. We hebben de vorige keer alles zo getekend zodat het net lijkt of je hoog staat. Dat heet 

een plattegrond 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, wat ziet dat er prachtig uit, precies zoals ik het ook van boven zie! Nu kan ik 

jullie aanwijzingen geven en kunnen jullie dat op de plattegrond lopen, en kunnen jullie mij zoeken als 

ik mij heb verstopt!’ 

De leerkracht kijkt rond en zegt: ‘Dat is wel een goed idee Hendrik! We gaan de plattegrond even 

goed bekijken en dan gaan we een spelletje doen samen met jou!’ 

Leg de plattegrond in de klas en geef steeds opdrachten aan de kinderen, zij lopen de opdracht met 

hun vingers: 

• Loop om de tafel heen met je vingers 

• Loop naar de deur en weer terug 

• Loop naar het raam, de kast en weer terug 

• Loop naar het aanrecht en weer terug 

• Loop een rondje door de kring en weer naar je  

plek 

• Loop naar de bouwhoek dan naar het raam en weer terug 

• Bedenk zo verder opdrachten om met de kinderen uit te voeren 

 

Ga nu naar activiteit 10  
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Activiteit 10       Op zoek naar Hendrik 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Oriëntatie in de ruimte 

Doel van de les: 

• Ik kan een eenvoudige route volgen en beschrijven 

• Ik kan op de plattegrond aflezen waar ik naar toe moet 

Materialen: 

• Verhaal: Op zoek naar Hendrik; 10 

• Plattegrond 

• Plattegronden die de kinderen hebben gemaakt 

• Blokje (liefst goudkleurig) 

Aandachtspunten: 

• DE omheining 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep 

Inleiding 

Lees het verhaal: op zoek naar Hendrik voor en doe de activiteiten die erbij staan 

vermeld.  De kinderen weten nu hoe ze een route moten lopen. 

Kern 

Pak Hendrik Haan erbij en vertel de kinderen dat we een spelletje gaan doen met 

Hendrik: verstoppertje spelen. De leerkracht begint en verstopt Hendrik ergens in de 

klas. Daarna loopt de leerkracht naar de plattegrond en legt een blokje op de plek waar 

Hendrik verstopt is. Nu mag een van de kinderen zoeken waar Hendrik is. Oefen dit een 

paar keer zodat de kinderen begrijpen wat de bedoeling is. Daarna kunnen de kinderen 

Hendrik verstoppen en het blokje op die plek op de plattegrond neerzetten.  

Stel steeds vragen aan de kinderen: klopt het waar Hendrik verstopt was en waar het 

blokje lag? Wat klopt er wel of juist niet? Waar had het blokje dan moeten liggen? 

Afsluiting 

Maak een hoek waar de plattegrond komt te liggen en laat de kinderen zelf 

experimenteren met deze opdracht. Vervang eventueel Hendrik Haan door een plastic 

speelhaantje. 
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11.   Er om heen 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Hoge toren van bouwblokken (uit activiteit 7 of een toren die voor de les van blokken is 

gemaakt) 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik boven op een hoge toren die misschien nog in de klas staat. Bouw anders een toren. 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ’Hendrik, je hebt ons geleerd dat het er van boven heel anders uitziet dan van 

beneden, we herkennen nu plattegronden alsof we het van bovenaf zien, we leren heel wat van jou! 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, dat klopt, jullie weten nu veel van bovenaf. Maar…. als ik iets van bovenaf zie 

kan ik ook goed ergens omheen kijken! Ik draai en daardoor kan ik van alle kanten naar iets kijken. Zo 

zie ik ook altijd dat er iets om mijn kerktoren heen staat! Een omheining zodat je weet welk stuk bij 

mijn kerktoren hoort en wat van de buren is. 

De leerkracht kijkt rond en zegt: ‘Je hebt gelijk! We hebben nu al heel wat prachtige torens gemaakt 

maar er staat geen omheining om de toren heen’ . Zo kan niemand zien waar het gebied van de toren 

ophoudt. Dat is wel belangrijk. Een omheining gaat om het gebouw van de toren heen. 

Ga naar activiteit 11 
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Activiteit 11        De omheining 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Omgaan met oppervlakte 

Doel van de les: 

• Ik kan zien hoe lang een omheining moet worden 

• Ik kan een twee dimensionale omheining bouwen 

• Ik kan een stevige omheining bouwen 

Materialen: 

• Verhaal: Er om heen; 11 

• Toren en/of kerkgebouw 

• Blokken 

• Groene doeken en kleden 

• Meetlint 

Aandachtspunten: 

• Hoeveel blokken hebben we nodig om een stevige omheining te bouwen? 

• Hoe maken we de toegangspoort? 

Werkwijze:     Start met de hele groep en later in een klein groepje 

Inleiding 

Doe het gesprek uit 11; Er om heen. Laat de toren zien die in de klas staat. Vraag de 

kinderen wat een omheining is. Een omheining zorgt ervoor dat je kunt zien waar het 

gebied van de toren en kerk ophoudt en ook dat dieren niet het gras van de toren gaan 

opeten. Daarom is het belangrijk dat de omheining goed dicht is maar dat er wel een 

toegangspoort is om naar binnen te kunnen. 

Kern 

Pak Hendrik Haan erbij. Hendrik wil graag een omheining. Maak eerst met lappen en 

kleden een groen veld om het gebouw heen. Hoeveel blokken zouden we nodig hebben 

om de omheining te maken? Misschien kun je het meetlint erbij gebruiken? Raad eerst 

hoeveel blokken je nodig hebt en waarom je dat denkt. Hoe maak je een stevige 

omheining? Waar komt de toegangspoort? Overleg hierover met elkaar. 

Afsluiting 

Maak in een klein groepje een omheining om het gebouw heen. Maak een 

toegangspoort zodat je de omheining goed binnen kan komen. Klopt het met het aantal 

blokken dat je had gedacht van tevoren? 

Hoeveel blokken zitten er uiteindelijk in de omheining? 
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12.   Rondom 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Hoge toren van bouwblokken (uit activiteit 7 of een toren die voor de les van blokken is 

gemaakt) 

• Tekenpapier en tekenmateriaal 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik boven op een hoge toren die misschien nog in de klas staat. Bouw anders een toren. 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ’Hendrik, de vorige keer heb je ons verteld dat je van bovenaf helemaal om je 

heen kunt kijken, dus helemaal rondom! 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, dat klopt, als ik helemaal rondom me kijk ziet het er elke keer weer totaal 

anders uit, dat is zo grappig! Als ik het uitzicht een beetje zat ben, draai ik me gewoon om en ziet de 

wereld er weer heel anders uit! Proberen jullie het zelf ook maar eens. 

De leerkracht kijkt rond en zegt: ‘Je hebt gelijk! Als je jezelf omdraait ziet het er steeds anders uit. 

Probeer het maar eens! Draai maar eens langzaam op je stoel in het rond. Elke keer zie je een ander 

stukje van de klas. 

Opdracht: 

Kies een plekje vanaf de stoel waar je heen kijkt en probeer dat eens na te tekenen? 

Ga naar activiteit 12 
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Activiteit 12     Van alle kanten anders 

Subdomein: Meetkunde  

Vaardigheid: Oriëntatie in de ruimte 

Doel van de les: 

• Ik kan vanuit verschillende standpunten kijken 

• Ik herken het zicht vanaf verschillende standpunten 

• Ik ontdek dat ik niet alles zie vanaf elk standpunt 

Materialen: 

• Verhaal: Rondom 12 

• Toren en/of kerkgebouw 

• Hendrik Haan 

• Foto’s van Hendrik Haan genomen van verschillende standpunten (bijlage 6) 

• Tekeningen van de activiteit rondom 

Aandachtspunten: 

• Leg de tekeningen die gemaakt zijn in de kring neer. 

Werkwijze:     Start met de hele groep en later in een klein groepje 

Inleiding 

Doe het gesprek uit 12; Rondom. Bekijk de tekeningen die gemaakt zijn en in de kring 

liggen. Wat herken je? Wat valt op? Stapel de tekeningen op en deel ze willekeurig uit. 

Laat de kinderen rondlopen en bekijken vanuit welk standpunt deze tekening is gemaakt. 

Heb je de plek en de stoel gevonden? Ga daar dan op zitten. Zit iedereen? Bespreek dan 

met degene die naast je zit wat je ziet en of het klopt. 

Kern 

Pak Hendrik Haan erbij. Pak ook de foto’s van Hendrik Haan erbij. Deze zijn van 

verschillende kanten genomen. Laat een foto zien en laat de kinderen bepalen van welke 

kant de foto is genomen. Waar heeft de fotograaf gestaan? Doe dit met een aantal 

foto’s.  

Geef dan de foto’s aan een groep kinderen en laat deze steeds de foto’s bekijken en op 

de plek van de fotograaf gaan staan. Waar is deze foto genomen? 

Afsluiting 

Deel tot slot de foto’s uit aan tweetallen en laat de een net doen alsof deze de fotograaf 

is en het kind de haan. Hoe moet de fotograaf staan en de Haan? 
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13.   De trap op 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Een trap 

Voorbereidingen: 

Zet Hendrik boven op de trap. 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ’Hendrik, waarom sta je daar nu bovenaan de trap? 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, als mensen de toren waar ik woonde gingen beklimmen, dan gingen ze met 

een trap. In mijn toren was dat een ronde trap met treden. Je begint dan onderaan en gaat steeds 

een trede naar boven en als je maar flink omhoog blijft gaan, kom je boven in de toren uit.’ 

De leerkracht kijkt naar de trap en zegt: ‘Je hebt gelijk! Met een trap kun je naar boven en weer naar 

beneden. Jij hebt een trap in jouw toren Hendrik maar misschien hebben de kinderen in huis ook een 

trap? 

Laat de kinderen in tweetallen praten over de trappen die ze in huis hebben. Waar gaan deze naar 

toe en zijn ze rond of recht, lang of kort, etc 

Misschien zijn er meer trappen in de buurt om eens te bekijken? Denk aan een keukentrap, een trap 

naar een verdieping, een ronde trap in een huis, klein trapje, ladder, etc. 

Ga naar activiteit 13 
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Activiteit 13        De trap op naar boven 

Subdomein: Meetkunde  

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan een rechte trap bouwen 

• Ik kan een ronde trap bouwen 

Materialen: 

• Verhaal: De trap op 13 

• Trap 

• Hendrik Haan 

• Kapla 

• Blokken 

Aandachtspunten: 

• Bekijk de trap.  

Werkwijze:     Start met de hele groep en later in een klein groepje 

Inleiding 

Doe het gesprek uit 13; De trap op. Bekijk de trap goed. Zet Hendrik boven op de trap. 

Hendrik, ziet deze trap er net zo uit als in jouw toren? Hendrik zegt: ‘Nee, die trap was 

gemaakt van hout en ging steeds rond en ergens anders in het gebouw was nog een 

rechte trap’. Pak houten blokken erbij. 

Kern 

We gaan een houten trap voor Hendrik maken. We maken eerst een rechte trap. Hoe 

zouden we dit kunnen doen? Hebben de kinderen een idee? Doe anders het maken van 

een trap voor de eerst een blok neer te leggen en daarnaast twee blokken en vervolgens 

drie.  

En een wenteltrap? Een ronde trap? Probeer dit eens met Kapla door te stapelen en de 

buitenste steeds een stukje op te schuiven.  

Ga dit in groepen proberen te maken. Maak foto’s van de verschillende trappen die de 

kinderen gemaakt hebben en hang deze op in de bouwhoek ter inspiratie. 

Afsluiting 

Bespreek met de kinderen: Hoe hoog zijn de trappen geworden? Hoe hoog was de 

hoogste trap? Hoe hoog was de laagste trap? Hoe bouw je een trap stevig? 
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14.    De vormen van de toren 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Afbeeldingen van de kerktorens (bijlage 1) 

• Werkblad met de vormen (bijlage 7) 

Voorbereidingen: 

Print de afbeeldingen met de vormen uit en lamineer deze. Gebruik deze voor een voorbeeld. 

Zet Hendrik op een zichtbare plaats 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt:’ Hendrik, we hebben gezien dat je van een prachtige kerktoren af komt, ik zie daar 

heel veel vormen in terug, jij ook? 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, ik weet niet wat vormen zijn……’ 

De leerkracht zegt tegen de kinderen: ‘We leren Hendrik de vormen’. Laat de vormen van het 

werkblad zien: rechthoek-cirkel-driehoek-vierkant.  

Bekijk nu de foto’s van de kerkgebouwen: 

• Waar zie je ronde vormen? Zijn ze helemaal rond of een deel? 

• Waar zie je vierkante vormen? 

• Waar zie je rechthoekige vormen? 

• Waar zie je driehoekige vormen? 

 

Ga nu naar activiteit 14 
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Activiteit 14  De vormen van de toren 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Opereren met vormen en figuren 

Doel van de les: 

• Ik kan een vierkant, driehoek, rechthoek en cirkel benoemen 

• Ik kan verschillende figuren maken met deze vormen 

Materialen: 

• Verhaal: De vormen van de toren; 14 

• Gelamineerde vormen van bijlage 7 voor een groep 

• Geprinte bladen van bijlage 7 voor een groep 

Aandachtspunten: 

• Het gaat in deze les om het spelen met de vormen, het benoemen en het 

herkennen van de vormen, laat de kinderen veel praten bij deze opdracht zodat 

je kunt observeren en zien of ze de vormen herkennen. 

• Je kunt van de bedachte kerkgebouwen een foto maken, deze printen en als 

voorbeeld gebruiken 

Werkwijze:     Uitleg opdracht voor de hele groep en  

                          uitvoering voor een deel van de groep 

Inleiding 

We hebben de kerkgebouwen bekeken en zagen daar vormen in. Jullie mogen nu zelf 

gebouwen bedenken van vormen. Daarvoor krijg je verschillende vormen. Weet je nog 

hoe de vormen heten? 

Kern 

Bedenk met de vormen die je hebt verschillende kerkgebouwen. Probeer om vier 

verschillende te maken. Welke vormen heb je gebruikt? Welke heb je nog over? 

Hoeveel stukken heb je van elke vorm gebruikt? Dus hoeveel cirkels, driehoeken, etc. 

Afsluiting 

Knip uit het geprinte blad de vormen die je nodig hebt en maak je mooiste kerkgebouw 

na. Plak deze op een a4. Teken zelf een mooie haan op de toren. 
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15.   De dieren om de toren 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Dieren van de boerderij 

Voorbereidingen: 

Leg de dieren en de vellen a4 klaar en zet Hendrik in de kring. 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik wenst iedereen ook een fijne dag toe door te antwoorden met ;’Kukeleku!!!’ 

De leerkracht zegt:’ Hendrik, je hebt al eens eerder verteld dat het uitzicht van boven op de toren heel 

anders is dan beneden. Alles lijkt heel ver weg. Kun je ons nog eens wat vertellen van alles wat je om 

je heen zag? 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, dat wil ik wel, ik zag allemaal ruggen van dieren vanaf mijn mooie plekje op 

de toren.’ ‘Ik zag ruggen met veel wol, ruggen met zwart en witte vlekken, bruine ruggen en die 

ruggen stonden dan weer hier en dan weer daar! 

De leerkracht zegt tegen de kinderen: ‘Welke dieren zou Hendrik hebben gezien vanaf de bovenkant?’  

Pak de dieren die genoemd worden er bij en bekijk de ruggen van deze dieren. Zo heeft Hendrik ze 

gezien. 

Ga naar activiteit 15 
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Activiteit 15  De dieren om de toren 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Oriëntatie in de ruimte 

Doel van de les: 

• Ik kan in een weitje verschillende dieren plaatsen  

• Ik kan luisteren naar een opdracht en deze uitvoeren 

• Ik herken de begrippen links-rechts, linksboven-rechtsboven, tussen, tegenover, 

het midden, de hoeken 

Materialen: 

• Verhaal: de dieren om de toren; 15 

• Groene a4 vellen 

• Wereldspelmateriaal; dieren van de boerderij 

Aandachtspunten: 

• Het gaat in deze les om het plaatsen van dieren op een groen a4 papier.   

• De kinderen doen de opdracht met de ruggen naar elkaar toe, zodat ze elkaars 

werk niet kunnen zien 

• Je kunt van een door de kinderen bedachte formatie een foto maken van de 

bovenkant, deze uitprinten en als opdrachtkaarten gaan gebruiken door deze in 

een map te doen of te lamineren. 

Werkwijze:     Uitleg opdracht voor de hele groep en uitvoering in tweetallen  

Inleiding 

De leerkracht doet de opdracht voor: Pakt een dier, benoemt welk dier het is en zet het 

in het midden neer. Een ander kind zit met de rug naar de leerkracht toe, luister naar de 

opdracht en doet het na. Kijk dan samen of het klopt. Pak nu weer een dier en zet deze 

in de linker boven hoek. Benoem dit en laat een kind dat ook doen. Doe dit een aantal 

keren voor. 

Kern 

Doe deze opdracht nu in tweetallen. Elk tweetal heeft twee vellen groen a 4 papier en 

een aantal dieren. Het ene kind geeft opdrachten en de ander voert het uit. Na een paar 

keer wordt gewisseld en geeft de ander de opdrachten. 

Afsluiting 

Maak een tekening van een weiland waar je de dieren van de bovenkant ziet. 
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16.   Verliefd 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Knuffelpop van een kip 

Voorbereidingen: 

Zet de kip ergens neer in de klas op de achtergrond 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik wenst iedereen ook een fijne dag toe door te antwoorden met ;’Kukeleku!!!’ 

De leerkracht zegt:’ Hendrik, je hebt al eens eerder verteld dat je van boven alles heel goed kon zien. 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, dat klopt, alles ziet er van boven heel anders uit. Behalve één dier…. Die leek 

heel erg op mij! Alleen de kam en de staart waren wat kleiner. Elke dag als ik Kukeleku riep, keek dit 

dier omhoog…..zo lief….. en ze was zo mooi….. ik krijg het er gewoon een beetje warm van, mijn buik 

kriebelt! 

De leerkracht zegt: ‘ Tjonge Hendrik, je ziet er gewoon een beetje rood uit, volgens mij vind je dit dier 

heel erg leuk!’ 

De leerkracht zegt; ‘Ah, ik denk dat ik het een beetje begin te begrijpen. Je bent warm en koud, 

kriebels in de buik en alleen als je naar het kippenhok kijkt…. Misschien weten de kinderen wat er aan 

de hand is?’  

Laat de kinderen hier even samen over praten. Wat is er met Hendrik? 

De leerkracht zegt; ‘Hendrik, ik denk dat we het al weten…. Je bent verliefd!’ ‘‘Wij weten denk ik wel 

welk dier je zo leuk vindt……het is vast deze kip!’ 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, ja, dat denk ik ook …..maar ik durf het haar niet te zeggen’. ‘Ze woonde eerst 

in een hok met nog meer van deze dieren. Soms lagen er ook witte ovalen in het hok, die werden dan 

opgehaald door een vrouw of een man. Heel soms zag ik kleine gele pluizige bolletjes lopen. Heel 

schattig! De leerkracht zegt: ‘Hendrik, je bent gewoon verliefd!’ Dan vind je een dier heel erg leuk!’ Ik 

heb wel een ideetje voor je…… 

Dan fluistert de leerkracht iets in het oor van Hendrik die hevig begint te knikken. 

 

Ga naar activiteit 16 
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Activiteit 16  Verliefd…. 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan een vouwwerk vanaf een voorbeeld navouwen 

• Ik kan een vouwreeks (stappenplan) gebruiken om het voorbeeld na te vouwen 
Materialen: 

• Vouwkarton rood 

• Schaar 

• Stappenplan hart vouwen (bijlage 8) 

• Lippenstift 
Aandachtspunten: 

• Je kunt het stappenplan op een goed zichtbare plek ophangen of het 
stappenplan lamineren zodat kinderen het voor zich hebben. 
 

Werkwijze:     Uitleg opdracht voor de hele groep en uitvoering in kleine groepjes 

Inleiding 

Hendrik is verliefd op Kip. Ik heb net met Hendrik afgesproken dat we hem een beetje 

helpen door hem te helpen om lieve briefjes voor kip te maken. Doen jullie mee? We 

gaan hartjes vouwen en daar lieve dingen opschrijven. 

De leerkracht doet de opdracht voor: Pakt een rood vouwkarton en vouwt eerst de 

zestien vierkantjes en daarna de stappen die volgen. De leerkracht benoemt alle 

stappen hardop zodat de kinderen duidelijk zien wat er gebeurt. 

Wat zijn lieve woorden die Hendrik zou kunnen opschrijven? Laat de kinderen het 

benoemen en schrijf ze duidelijk op papier. De kinderen kunnen dit zelf naschrijven of 

zelf wat bedenken 

Kern 

De kinderen bekijken het stappenplan, pakken hun materialen en maken het hart van 

karton nu zelf na. 

Afsluiting 

Schrijf de lieve woordjes voor kip op het hart of geef er kusjes van lippenstift op. Leg 

deze mooie harten daarna door Hendrik bij Kip neerleggen of ophangen. 

Wat denken jullie, zal kip dit leuk vinden? 
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17.   De doos 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Knuffelkip 

• Grote kartonnen doos 

• Allerlei voorwerpen uit de klas: pop, blokken, boeken, knuffels, stoel, schaar, etc. 

Het kan echt alles zijn, als het maar meer voorwerpen zijn dan in de doos passen. 

Voorbereidingen: 

Zet de doos, samen met Hendrik en Kip in de kring. 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik wenst iedereen ook een fijne dag toe door en antwoord met; ’Kukeleku!!!’  ‘Wat staat daar 

nu ineens in de kring? Het lijkt wel een hok? Moet ik daar in? 

De leerkracht zegt: ‘Nee hoor, je hoeft hier niet in. Dit is een doos en die stond in de klas vandaag. 

Bekijk de doos met de kinderen goed. Hoeveel kanten heeft een doos? Wat zijn de grote kanten? 

Welke zijn minder groot? Of misschien zijn alle kanten even groot. 

Welke vorm heeft de doos? 

Een doos is gemaakt om iets in te doen. Dat gaan we vandaag bekijken. ‘Hendrik, pas jij in de doos?’ 

Wat denken de kinderen? 

Ga naar activiteit 17 
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Activiteit 17  De doos 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Inhoud 

Doel van de les: 

• Ik ontdek en ervaar wat inhoud is 

• Ik kan vergelijken en ordenen op inhoud 
 

Materialen: 

• Verhaal: de doos 17 

• Doos 

• Voorwerpen uit de klas 
Aandachtspunten: 

• We kijken tijdens deze les wat er allemaal in een doos past en wat niet. 
 

Werkwijze:     Uitleg opdracht voor de hele groep en daarna een kleine groep 

Inleiding 

Pak de voorwerpen erbij. Leg deze in de klas naast de doos neer.  

Laat de kinderen in tweetallen overleggen en voorspellen of het in de doos zal passen of 

niet. En waarom niet/wel? 

Kern 

Wat zou er allemaal in de doos passen? Kunnen deze voorwerpen er allemaal in? Past er 

dan nog iets bij? Wat zou er nog bij in kunnen?  

Misschien denken de kinderen dat het teveel is wat er ligt. 

Hoe kun je dit goed in een doos stoppen? 

Laat de kinderen ervaren dat als je iets netjes in een doos opstapelt, het beter past dan 

dat je het zo maar in de doos gooit. 

De kinderen mogen in kleine groepen proberen of alle voorwerpen er in passen of niet. 

Elke keer een andere groep. Gaat het lukken? Of lukt het niet. Wat past er wel in? 

Afsluiting 

Noem steeds een voorwerp dat in de klas te zien is. Vraag aan elk kind of het denk dat 

het in de doos past of niet? Bijvoorbeeld: stoel, tafel, pop, blok, kast, etc. 
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18.   Het kippenhok 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Knuffelkip 

• Grote kartonnen doos 

Voorbereidingen: 

Zet de doos, samen met Hendrik en Kip in de kring. 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik wenst iedereen ook een fijne dag toe door en antwoord met; ’Kukeleku!!!’  ‘Goedemorgen 

allemaal, het is hier zo ontzettend gezellig! En…. Dat komt door jullie maar ook door Kip.’ Elke morgen 

als ik van mijn toren naar beneden kijk, zit kip daar onder de toren op mij te wachten.’ 

De leerkracht zegt: ‘Ja, je hebt gelijk! Dat is natuurlijk wel erg leuk’. Maar voor Kip misschien wat 

minder, zij heeft nu geen huis! Maar ik heb een idee! Gisteren hebben we de doos gebruikt, weet je 

nog? We kunnen daar een mooi kippenhok van maken voor Kip. Dan kun je zo nu en dan even naar 

Kip toe gaan, want Kip kan niet goed op de toren klimmen, denk ik. 

Hendrik zegt: ‘Wat is dat een ontzettend goed plan! Zouden de kinderen daarbij kunnen helpen? 

De kinderen zeggen: ‘Natuurlijk Hendrik’. 

 

Ga naar activiteit 18 
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Activiteit 18  Het kippenhok 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan een kippenhok bouwen 
 

Materialen: 

• Verhaal: de doos 18 

• Doos 

• Voorbeeld van een kippenhok (bijlage 9) 

• Tekenpapier en tekenmateriaal 
 

Aandachtspunten: 

• We maken een kippenhok voor Kip 
 

Werkwijze:     Uitleg opdracht voor de hele groep en daarna een kleine groep 

Inleiding 

Pak de doos erbij.  Bekijk het voorbeeld van een kippenhok. Je ziet een laddertje, een 

ingang, een raam een dak. Het kan ook een plat dak worden. Kippen slapen graag op 

een stok. Dus deze moet er ook in. 

Laat de kinderen op het tekenpapier een kippenhok ontwerpen. Leg deze ontwerpen in 

de kring neer en laat de kinderen bespreken welk kippenhok ze willen gaan maken. Wat 

hebben ze nodig om het te maken? 

Kern 

Laat de kinderen het kippenhok maken voor kip. Ze kunnen het ontwerp erbij gebruiken 

en deze nabouwen of namaken. 

Afsluiting 

Richt het kippenhok in voor kip. Zet er een waterdrinkbak in en een bakje voor het 

kippenvoer. 

Zet het kippenhok in de buurt van de toren van Hendrik Haan. Hier kan een spelhoek 

van gemaakt worden waar de kinderen dagelijks, eieren kunnen zoeken, het kippenhok 

schoonmaken, zorgen voor de kippen, misschien gaan de kippen wel broeden en komen 

er kuikens, etc.    
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19.   De zon schijnt… 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Dieren van de boerderij 

• Potloden en wit a4 papier 

• Zaklampen of een bureaulamp als de zon niet schijnt 

Voorbereidingen: 

Deze les kan goed gegeven worden als de zon schijnt omdat het gaat over schaduwen. Maar een 

lamp of een zaklamp kan ook volstaan voor deze les. 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik wenst iedereen ook een fijne dag toe door te antwoorden met; ’Kukeleku, wat is het 

prachtig weer vandaag! De zon schijnt! Als ik nu mijn eigen gouden kleur weer had, dan schitterde ik 

in de zon’ (Is het geen zonnige dag, pas dan de tekst aan dat Hendrik zo mooi zou schitteren in het 

lamplicht). 

De leerkracht zegt:’ Dat klopt, dat is het mooie van die kleur!’ 

Hendrik zegt: ‘Weet je wat zo gek was? Als de zon scheen zag ik steeds alles dubbel! Een mens 

gekleurd en een grijs mens er vlak bij, een koe en een grijze koe er vlak bij. Dat vond ik toch zo raar!’ 

De leerkracht zegt tegen de kinderen: ‘Wat zou dat zijn wat Hendrik zag?’ Kijk anders ook eens naar 

de afbeelding onder aan dit papier. 

Ga naar activiteit 19 
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Activiteit 19       De zon schijnt 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Opereren met vormen en figuren 

Doel van de les: 

• Ik weet wat schaduw is en hoe schaduw ontstaat 

• Ik kan met schaduw spelen en erover redeneren 

Materialen: 

• Verhaal: de zon schijnt; 19 

• Plastic boerderijdieren 

• Witte vellen a4 papier en potloden 

Aandachtspunten: 

• Het gaat bij deze activiteit om het maken van schaduwen van de dieren en hier 

mee te spelen om zo ervaringen op te doen 

Werkwijze:     Uitleg opdracht voor de hele groep/ervaren in tweetallen of alleen 

Inleiding 

Laat de kinderen het volgende zien: Hoe krijg je schaduw? Net als de koe op de 

afbeelding? Zet de koe neer op een a4 papier. Aan de ene kant heb je de lichtbron: de 

zon of de lamp en dan zie je aan de andere kant de schaduw.  

Kern 

Doe deze opdracht nu in tweetallen. Geef de kinderen papier en boerderijdieren en laat 

ze volop ervaren hoe je schaduw krijgt en laat ze deze tekenen en grijs inkleuren. Geef 

de volgende rekenvragen: 

• Kun je de schaduw ook groter/kleiner maken? 

• Heb je ook schaduw als je zelf voor het licht zit? 

• Maak eens een gekke schaduw 

Afsluiting 

Laat de kinderen zichzelf schilderen. Als deze droog is, leg je het op zwart of grijs papier 

en knipt het beide uit. Plak dan de voeten aan elkaar vast zoals het voorbeeld en je hebt 

je eigen schaduw. 
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20.   Een ei voor Hendrik 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Een doosje echte eieren 

• Kookstel 

• Pan om eieren te koken 

• Koekenpan 

• Spatels 

• Boter 

• Schotels en vorkjes om te kunnen proeven 

Voorbereidingen: 

Zorg dat de materialen klaar staan in de klas en dat Hendrik en Kip in de buurt zijn 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik zegt; ’Kukeleku, Goedemorgen allemaal, hebben jullie ook gedroomd vannacht? 

De leerkracht zegt:’ Heb jij gedroomd Hendrik?’ 

Hendrik zegt: ‘Ik droomde dat ik bezoek kreeg van Kip.  Later werd ik wakker en was Kip er echt en ze 

gaf mij een cadeautje, een ei!’ 

De leerkracht zegt: ‘Wat ontzettend lief van Kip, Hendrik. Ben je er blij mee? 

Hendrik zegt: ‘Ik ben er wel blij mee maar…..ik weet niet zo goed wat ik met dat ei moet….’ 

De leerkracht zegt: ‘Wij zullen je wel helpen, Hendrik, kom er maar gewoon bij zitten.’ 

Wat kunnen we allemaal met een ei? Laat de kinderen eerst in tweetallen overleggen. 

Ga daarna samen met hen een paar eieren koken en bakken en ga dit proeven. Laat Hendrik ook 

proeven van het ei. Zagen de kinderen wat er gebeurde met het eiwit en eigeel als het warm wordt? 

Dan wordt het stevig. Daarna kun je het eten. Is de smaak hetzelfde of verschillend als het ei gekookt 

of gebakken is? 

 

Ga naar activiteit 20 
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Activiteit 20       Eieren te koop 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Redeneren over betalen en kopen met geld 

Doel van de les: 

• Ik weet dat bedragen laten zien hoe duur voorwerpen zijn en dat je kunt betalen 

met eurogeld 

• Ik weet wat duur en goedkoop is 

• Ik kan gepast een bedrag onder de € 10,- betalen met munten van een euro 

Materialen: 

• Verhaal: een ei voor Hendrik 20 

• Eierdozen 

• Plastic eieren 

• Euromunten en briefjes van € 10,00 

• Kassa 

• Papier en potloden 

Aandachtspunten: 

• Het gaat bij deze activiteit om het opdoen van ervaringen rondom geld en 

betalen 

Werkwijze:     Uitleg opdracht voor de hele groep en ervaren in kleine groep 

Inleiding 

Laat de kinderen de eierdozen zien van 6, 10, 12, 15 eieren. Welke zou het duurst zijn? 

Welke het goedkoopst? Waarom is dat? Kinderen kunnen hierover eerst in tweetallen 

overleggen.  

Kern 

De leerkracht bepaalt de prijs voor de doos van 10 eieren, deze kost € 3,00. Hoeveel zou 

dan de doos met 6 eieren kunnen kosten? En de grotere dozen? Bedenk prijzen waarbij 

je met hele euromunten moet betalen.  

Speel het kopen van eieren met de kinderen uit in de hele groep. Speel als leerkracht 

eerst de verkoper en daarna de klant. Als de kinderen het spel later zelf uitspelen, 

hebben ze kunnen zien hoe het hoort in de winkel. 

Afsluiting 

Laat de kinderen zelf in de winkel spelen, de prijzen op de verpakkingen plakken en de 

eieren verkopen en/of kopen. 

Observeer hoe het spel verloopt en of je een interventie moet plegen om het spel te 

verbeteren 
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21.   De haan 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Afbeelding van een echte haan 

• Klei; naar keuze sneldrogende klei of natuurklei 

• Verf en veren 

Voorbereidingen: 

Zorg dat de materialen van tevoren klaar liggen. Lamineer eventueel de afbeelding van de haan zodat 

je deze in de klas kunt ophangen. 

Leg Hendrik eerst onder een lekker dekentje alsof deze slaapt. 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht laat de afbeelding van de haan zien en het woord haan erbij. Zeg het versje op dat bij 

de haan staat en oefen deze met de kinderen: 

Hendrik de Haan schud zijn kop 

Zet zijn kam en veren op 

Nu gaat het komen, nu komt het, nu….. 

Even nog schrapen: Kukeleku 

Hendrik wordt wakker en luistert naar het versje. Hij zegt: ‘Wat is dit een prachtig versje en het gaat 

over mij! Maar als ik op de plaat kijk, zie ik een ander haan. Dat is een echte, ik ben een windhaan! De 

haan op de plaat heeft prachtige kleuren, ik normaal ook maar dan maar één kleur: goud.  

De leerkracht zegt, dat klopt helemaal Hendrik. Ik heb deze plaat meegenomen zodat de kinderen 

het verschil kunnen zien tussen jou en een echte haan. 

Een echte haan is een mannetje en een hen of kip is een vrouwtje. De hen legt eieren en als er een 

haan bij is, kunnen daar kuikens uitkomen.  Hanen kraaien en zijn meestal wat groter dan de 

vrouwtjes. De haan heeft ook mooiere kleuren veren dan de hen en langere staartveren. De kam en 

de oor- en kinlellen hebben een fellere kleur dan van de hen. Ook hebben hanen sporen aan hun 

poten. 

Ga naar activiteit 21 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit 21  De haan 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan een driedimensionaal dier construeren 

Materialen: 

• Verhaal: de haan; 21 

• Afbeelding haan (bijlage 8) 

• Klei: natuurklei of sneldrogende klei 

• Verf en veren 

• Toiletrollen 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor een kleine groep 

Inleiding 

Vraag de kinderen de plaat van de haan goed te bekijken. Welke kleuren zie je? Zie je 

dat de haan een grote staart heeft? Wijs ook op de kan en de kinlel. 

Kern 

• Geef de kinderen de klei en laat ze zelf ontdekken hoe je de vorm van het lijf 

van de haan kunt maken. 

• Laat de losse delen goed aansmeren om te voorkomen dat de stukken na het 

drogen kapot gaan. 

• Je kunt een staart van klei laten maken maar ook kiezen voor veren die je in de 

klei steekt. 

• Zorg dat er een stevige kam en lel aan de haan zit 

• Knip een deel van het toiletrolletje af en zet de haan hier op. Dit kun je, na het 

drogen rood verven. 

• Als de haan droog is, kun je hem verder laten opverven. 

Afsluiting 

Laat iedereen zijn eigen haan aan de anderen laten zien als ze klaar zijn en laat ze 

vertellen over wat ze geleerd hebben over de haan. 
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22.    De haan in de wind 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Lied (bijlage 6) 

• Plaat weerhaan (bijlage 15) 

Voorbereidingen: 

Leg de materialen klaar en zorg dat Hendrik in de buurt is. 

Gesprek met Hendrik 

Leerkracht: ’ Gisteren hebben we een versje opgezegd, ken je deze nog? Zullen we hem nog een keer 

voor je opzeggen? Je vertelde toen dat jij geen echte haan was maar een windhaan. Weet je nog dat 

we eerder een lied hebben geleerd over jou? We zullen de twee coupletten die we geleerd hebben 

voor je zingen. Luister maar goed’. ‘Nu leren we er nog een couplet bij!’ 

Laat het lied op MP3 horen of zing het voor aan de klas. Start met het eerste couplet en daarna het 

tweede couplet. Zing daarna het derde couplet voor aan de kinderen. Stel daarna een paar vragen: 

- Wat wordt er bedoeld met: Ik waai met alle winden mee? 

- Wanneer zie je de haan misschien even niet? 
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Activiteit 22  De haan in de wind 

Subdomein: Verhoudingen en verbanden 

Vaardigheid: Omgaan met verbanden 

Doel van de les: 

• Ik begrijp dat je informatie kunt vergelijken door een staafgrafiek te maken 

• Ik weet dat er verschillende windrichtingen zijn 

Materialen: 

• Verhaal: de haan in de wind; 22 

• Windvaan of een lint 

• Kompas 

• Plaat windhaan (bijlage 15) 

• Groot vel papier a 2 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

• Het is belangrijk dat er tijdens deze les een beetje wind staat. Zo niet, dan zou ik 

deze les een andere keer doen 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep 

Inleiding 

Vraag de kinderen de plaat van de weerhaan te bekijken. Op torenspitsen worden vaak 

weerhanen gezet. Daar kunnen ze goed de wind vangen en kun je zien waar de wind 

vandaan komt. Niet alle hanen waaien met de wind mee, sommige hanen zijn vast 

gezet. Door de vorm van de haan, kan de wind er goed langs en geeft het de 

windrichting aan. De wind kan uit verschillende richtingen komen: noord, oost, zuid, 

west en een beetje tussen die richtingen in. Soms is er alleen een pijl, maar soms zie je 

ook de windrichtingen op een windwijzer staan. Kijk maar eens naar de plaat. 

Kern 

Ga met de groep naar buiten en laat een lint of windvaan wapperen in de wind. Laat een 

kompas zien en kijk van welke kant de windrichting komt en waar deze heen gaat. 

Bijvoorbeeld: de wind komt uit het oosten en gaat naar het westen. Laat alle kinderen 

met de armen meedoen met het kompas en de windrichtingen aanwijzen. 

Ga naar binnen en zet op het vel papier de windrichtingen aan de onderkant en de 

dagen aan de linkerkant. Van welke kant komt de wind? Kleur dit hokje of zet er een 

blokje op, of plak er een plakfiguur op. Doe dit elke dag. Uit welke hoek waait de wind 

het meest? En van waaruit het minst? 

Afsluiting 

Hang de grafiek op een zichtbare plek in de klas op. Leg het kompas op een kijktafel of 

een plek waar de kinderen het kunnen pakken en gebruiken. Vaak erg leuk om te zien 

hoe ze naar een windrichting toe lopen en daar mee experimenteren! 
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23.   De toren is rond 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Plaat ronde toren 

Voorbereidingen: 

Leg de materialen klaar en zorg dat Hendrik in de buurt is. 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik antwoord met; ’Kukeleku, wat weer een gezellige dag vandaag! Mag ik jullie eens wat 

vragen? 

De leerkracht zegt: ’Natuurlijk Hendrik, dat mag natuurlijk altijd!’ 

Hendrik zegt: ‘Jullie maken nu al een tijdje prachtige torens voor mij! Daar ben ik erg blij mee en sta 

heel graag op de door jullie gemaakte torens, maar weten jullie wat ik ook graag eens zou proberen?’ 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik vertel maar eens, wat zou je eens willen zien?’  

Hendrik zegt: ‘ Kunnen jullie voor mij eens een ronde toren bouwen? Dat lijkt me zo leuk om daar eens 

op te staan. Meestal bouwen jullie de toren vierkant, maar…ik wil wel een dak op mijn toren hebben, 

anders wordt alles binnen nat als het regent en dan heb ik ook geen plek om te staan.’ 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik, wacht maar eens af, ik denk dat de kinderen dit heel goed kunnen. Als 

de toren klaar is, kun je eens kijken hoe dat er uit ziet.’ 

Ga naar activiteit 23 
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Activiteit 23  De toren is rond 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan een ronde toren bouwen 

• Ik kan bedenken hoe een dak op deze toren moet 

Materialen: 

• Afbeeldingen van ronde toren (bijlage 11) 

• A4 papier voor alle kinderen 

• Haagse bouwset of andere blokken en Kapla 

• Karton van een doos en een sateprikker 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep daarna in kleine groep 

Inleiding 

Vraag de kinderen de plaat van de ronde torens te bekijken. Hendrik wil graag een 

ronde toren. Hoe zou je deze kunnen bouwen? Laat de kinderen in tweetallen nadenken 

over dit probleem en proberen een oplossing te bedenken. Misschien kunnen een 

aantal kinderen voordoen wat ze hebben bedacht? 

Kern 

Laat een kleine groep kinderen een ronde toren bouwen voor Hendrik. Laat ze een dak 

construeren op deze ronde toren zodat Hendrik daar een plekje op kan krijgen. 

Kijk hoe er gebouwd wordt, wordt deze toren inderdaad rond? Is het ook een stevige 

toren?  

Van welk materiaal zou je heel goed een ronde toren kunnen bouwen? Probeer het ook 

eens met Kapla. 

Zet er eventueel een Hendrik van karton op die op een satéprikker is vastgezet. 

Afsluiting 

Maak foto’s van de door de kinderen gebouwde torens en laat ze hun toren natekenen. 

Hang deze tekeningen en foto’s op een goed zichtbare plek of maak een map waar alle 

foto’s en bouwtekeningen in bewaard worden. 
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24.   Ik kijk in een spiegel 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Goudkleurige voorwerpen 

• Spiegel 

Voorbereidingen: 

Leg de materialen klaar en zorg dat Hendrik in de buurt is. 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik antwoord met; ’Kukeleku, wat leuk dat jullie er weer zijn! Ik vind dit zo gezellig, ik kan er 

geen genoeg van krijgen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het is!’ 

De leerkracht zegt: ’Dat geloof ik graag Hendrik maar ik vind het zo wel vol genoeg in de klas.’ 

Hendrik zegt: ‘Weten jullie wat ik nu zie? Er staat iets in de klas en als ik daar in kijk, zie ik zelfs twee 

Hendrik Hanen, dat is grappig!’ 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik, hoe kan dat nu? Wat heb je dan gezien?’  

Hendrik gaat naar de spiegel en zegt: ‘Kijk maar, als ik hier in kijk, zie ik mezelf staan in dit ding maar 

ook ervoor!’ 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik, dat is een spiegel, daar kun jij jezelf in zien. Een spiegel kan inderdaad 

verdubbelen en we kunnen er nog veel meer mee, we zullen je dat laten zien. Weet je nog van welke 

kleur jij zo houdt? 

Hendrik zegt: GOUD!’ 

De leerkracht zegt: ’Let maar eens op!’ 

Ga naar activiteit 24 
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Activiteit 24  Ik kijk in een spiegel 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Opereren met vormen en figuren 

Doel van de les: 

• Ik kan voorwerpen spiegelen 

• Ik kan eenvoudige opdrachten uitvoeren met een spiegel 

• Ik kan laten zien hoe ik een figuur een andere vorm kan geven 

Materialen: 

• Gouden blokjes of voorwerpen 

• Kleine spiegeltjes 

• Hoekspiegels 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep daarna in kleine groep 

Inleiding 

Bekijk samen met de kinderen de grote spiegel. Als je een kind er voor zet zie je er twee. 

Dat is verdubbelen. Leg nu een kind met de voeten tegen de spiegel aan. Dan zie het 

heel anders, dan is het alsof de spiegel in het midden staat. Doe dat nu eens met je 

hoofd tegen de spiegel aan? 

Laat de kinderen elkaar in tweetallen nadoen. Net alsof de een de spiegel is en de ander 

het kind. 

Kern 

Pak nu een blokje en leg deze tegen de spiegel aan. Eerst was het een vierkant en nu 

een rechthoek. Leg er nu eens een blokje naast. Dan wordt het weer een vierkant. Maak 

zo zelf eens wat figuren. 

Je kunt er ook een hoekspiegel bij pakken. Dan ziet het er weer anders uit. 

Afsluiting 

Maak een spiegelhoek in de klas waar de kinderen kunnen experimenteren met spiegels 

en blokjes. Je kunt er ook goudkleurige voorwerpen bij leggen die ze kunnen gebruiken 

om er een andere vorm van te maken. 
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25.   Muziek uit de toren 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Plaat van de kerkklok (bijlage 19) 

Voorbereidingen: 

Leg de materialen klaar en zorg dat Hendrik in de buurt is. 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik antwoord met; ’Kukeleku, jullie stemmen klinken mij als muziek in de oren!’ 

De leerkracht zegt: ‘Als muziek Hendrik? Dan ben je wel blij om ons weer te zien, want muziek klinkt 

vrolijk.’ 

Hendrik zegt: ‘Weten jullie hoe dat komt? Op de toren waar ik stond, klonk zo nu en dan prachtige 

muziek, dat kwam door de klokken die in de toren hingen.’ 

De leerkracht zegt: ‘Dat geloof ik graag Hendrik, ik hoor het soms ook wel eens, daar wordt je 

gewoon heel vrolijk van!’  

Hendrik zegt: ‘Dat mis ik eigenlijk best wel een beetje, jullie kunnen prachtig zingen en muziek maken 

maar de muziek van de klokken was ook erg mooi!’ 

De leerkracht zegt: ‘Ik heb wel een idee Hendrik, hoe we jou kunnen verrassen met mooie 

klikkengeluiden. Wacht maar even af!’ 

Hendrik zegt: ‘In ben benieuwd!’ 

 

Ga naar activiteit 25 
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Activiteit 25  Muziek uit de toren 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Inhoud 

Doel van de les: 

• Ik kan een fles voller en leger maken, zodat klanken gaan verschillen 

• Ik kan een rij maken van vol naar leeg en andersom 

Materialen: 

• Minimaal vier dezelfde flessen, meer is nog leuker 

• Trechter 

• Klopper met een houten of rubberen kop 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep daarna in kleine groep 

Inleiding 

Hebben jullie het geluid wel eens gehoord, dat Hendrik bedoelt? Dan hoor je allemaal 

klokken spelen en wordt het een liedje. Luister maar eens naar deze muziek: Carrillion 

Je ziet de beiaardier spelen op een toetsenbord en daardoor gaan de snaren naar 

beneden en die tikken tegen de klokken aan. 

Kern 

Pak de flessen erbij. Tik op een fles met de klopper. Kijk dit klinkt een beetje als een 

klok. Giet in een tweede fles wat water met de trechter. Klop nu op de lege en de wat 

gevulde fles en laat het verschil horen. Laat de kinderen nu zelf experimenteren door 

verschillende hoeveelheden water in de flessen te doen en dan op de flessen te tikken. 

Kunnen ze zelf een liedje laten horen? 

Afsluiting 

Zet de flessen in een rij van vol naar leeg en laat het verschil in geluid horen. Hoe komt 

het dat het anders klinkt? Hoe klinkt het? 

                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=iSByP7ojeec
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26.   Boven en beneden 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Plattegrond van de klas uit activiteit 9 

Voorbereidingen: 

Leg de materialen klaar en zorg dat Hendrik in de buurt is. 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘Goedemorgen Hendrik’.  

Hendrik antwoord met; ’Kukeleku, ach gezellig, jullie zijn er weer!’ 

De leerkracht zegt: ‘Natuurlijk Hendrik, we willen weer wat van je leren! 

Hendrik zegt: ‘Jullie weten al, dat het er vanaf boven heel anders uit ziet dan beneden, toch? Dat is 

een heel verschil. Jullie hebben dat geleerd toe we met de plattegrond bezig zijn geweest. 

De leerkracht zegt: ‘Dat klopt Hendrik, maar ook van beneden zie je hoge en lage gebouwen door 

elkaar staan. Dat is lastig om te laten zien in een plattegrond. Daarop zie je dingen van boven, niet of 

het een hoog iets of een laag iets is. Daarvoor moet je dan toch weer beneden staan.’ 

Hendrik zegt: ‘Ja daar heb je wel weer gelijk in, dat zie je niet vanaf boven, dat zie je alleen van 

beneden, of je moet het opschrijven hoe hoog het is. Dan kun je het zien’ 

De leerkracht zegt: ‘Opschrijven? Hoe zou Hendrik dat bedoelen?’ 

De kinderen overleggen in tweetallen over dit nieuwe inzicht die Hendrik hen heeft gegeven. Hoe zou 

je het kunnen opschrijven? 

Kunnen de kinderen uitleggen wat Hendrik bedoelt? 

 

Ga naar activiteit 26 
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Activiteit 26  Plattegrond met getallen 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Oriëntatie in de ruimte 

Doel van de les: 

• Ik kan een plattegrond herkennen 

• Ik kan opschrijven hoeveel blokken nodig zijn 

• Ik kan herkennen hoe het gebouw er uit gaat zien 

• Ik weet wat hoog en laag is 

Materialen: 

• Grondplaten en voorbeelden (Bijlage 12) (Gelamineerd) 

• Vierkante blokjes van 2 bij 2 cm 

• Whiteboardstiften en wisdoekjes 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep daarna in kleine groep 

Inleiding 

Hendrik heeft ons verteld dat je kunt opschrijven hoe hoog een gebouw is. Pak twee 

lege grondplaten erbij. Zet in een hoekje twee blokjes. Zet op dezelfde plek op de 

andere lege grondplaat een 2, zet in een andere hoek drie blokjes en schrijf een 3 op de 

andere grondplaat. Laat nu een van de kinderen een hoeveelheid blokjes op de ene 

grondplaat zetten, tel dit en schrijf het op dezelfde plek. Maak ze de grondplaat vol.  

Kern 

Laat de grondplaten en de blokjes zien en laat de kinderen aan een bouwtafel 

experimenteren met het bouwen aan de hand van een plattegrond met daarop de 

aantallen. 

Kunnen ze van tevoren bedenken hoe het eruit komt te zien? Wat is hoog en wat is 

laag?  

De kinderen mogen ook met whiteboardstiften zelf bedenken hoe de plattegrond er uit 

ziet.  

Afsluiting 

Maak een gebouw n.a.v. de plattegrond. Kun je dit gebouw natekenen? Hoe ziet het er 

uit? 
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27.   Een haan van kralen 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Voorbeeld kralenplank haan 

Voorbereidingen: 

Leg de materialen klaar en zorg dat Hendrik in de buurt is. 

Gesprek met Hendrik 

De kinderen en de leerkracht zeggen: ‘He, Hendrik’.  

Hendrik antwoord met; ’Kukeleku, er is weer een nieuwe dag aangebroken!’ 

De leerkracht zegt: ‘Dat klopt Hendrik, en vandaag gaan we jou weer eens namaken! 

Hendrik zegt: ‘Dat is leuk, maken jullie mij of een haan?’ 

De leerkracht zegt: ‘Jammer genoeg zijn er niet veel kralen op de kralenplank met een gouden kleur, 

daarom maken we een mooie haan in allerlei kleuren.’ 

Hendrik zegt: ‘Er zijn van die kleine kraaltjes die je moet strijken, daar zit wel goud bij soms.’ 

De leerkracht zegt: ‘Dat klopt Hendrik, die zijn er ook, de kinderen kunnen kiezen wat ze willen 

maken?’ 

Bespreek met de kinderen: Hoe ziet een haan er uit? Een haan heeft een lijf en twee vleugels, twee 

poten met drie tenen, een kop met twee ogen en een snavel, een grote kam en een lel onder de 

snavel. Bovendien heeft een haan een grote gekleurde staart. 

 

Ga naar activiteit 27 
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Activiteit 27  Een haan van kralen 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan een patroon van kralen herkennen en maken 

• Ik kan een figuur leggen volgens een patroon 

Materialen: 

• Voorbeeld kralenplank (bijlage 13) Gelamineerd heeft de voorkeur 

• Kralenplanken 

• Kralen 

• Strijkkralen 

• Strijkkralenplankjes 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep daarna in kleine groep 

Inleiding 

Hier is een voorbeeld van een haan zoals Hendrik er uit ziet. Als je dit figuur namaakt 

begin je onderaan. Je ziet eerst een bruine kraal, dan een gele, dan een bruine, weer 

een gele etc. Werk van links naar rechts. Is het wit? Dan tel je hoeveel witte plekjes je 

ziet en dan kun je die op de kralenplank overslaan. Op wit komt dus niks. 

Kern 

Laat de kralenplankvoorbeelden zien. Laat de kinderen aan het werk gaan met de 

kralenplanken. Ze mogen eventueel andere kleuren gebruiken als er geen bruine kralen 

zijn. Werken ze op een strijkkralenplankje dan kunnen ze ook gouden strijkkralen 

gebruiken. 

Afsluiting 

Zet de kralenplanken ergens in de klas neer. Strijk de figuren van strijkkralen en hang ze 

op in de klas. 
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28.   De toren is leeg 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Witte jas en een tas voor de dierenarts met: een stethoscoop, een thermometer, een doosje 

pillen, een crème en een potje goudverf of een spuitbus. 

Voorbereidingen: 

• Nodig iemand uit die de dierenarts kan spelen 

• Zet Hendrik op een duidelijk zichtbare plek 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Goedemorgen Hendrik, ik heb iemand voor je meegenomen!’  

Hendrik schrikt en zegt: ‘Kukeleku, ik schrik van de witte jas. Ik zag wel eens een witte jas in de wei bij 

de dieren en die bekeek de dieren dat heel goed met een apparaat dat uit de oren van de persoon in de 

witte jas kwam. Ik vond het er altijd maar eng uitzien!’ 

De dierenarts zegt: ‘Je hoeft niet te schrikken Hendrik, Ik woon naast de juf/meester van de klas waar 

je nu bent. Deze vertelde dat jij hier nu een tijdje bent en ik zou graag eens willen zien of je al goed bent 

opgeknapt want de toren is zo leeg zonder jou!’ 

De dierenarts pakt de stethoscoop en doet deze in de oren, de dierenarts onderzoekt Hendrik 

voorzichtig. Daarna zegt deze: ‘dat klinkt goed Hendrik’ . 

Hendrik zegt: ‘Nou…maar ik voel me nog helemaal niet fit hoor!’  Dierenarts: ‘Echt niet Hendrik? Wat 

mankeert er dan aan?’  

Hendrik zegt: ‘Mijn kleur is niet goed en ik ben wel eens warm en dan weer koud!’ Dierenarts; ‘Hendrik, 

dan heb je nog koorts, ik zal je even temperaturen’ 

De dierenarts neemt de koorts op en zegt: ‘ik zie niets bijzonders, maar hier heb je wat pillen, misschien 

helpt dat!’ 

Hendrik zegt: ‘Maar……misschien wil ik wel niet beter worden, ik vind het hier zo gezellig en altijd lekker 

warm. Bovendien heb ik altijd wel iemand om tegen te kraaien….. ik wil eigenlijk gewoon hier blijven!’ 

De leerkracht zegt:’ Wat gezellig Hendrik, ik vind het prima hoor! En de kinderen?’ De dierenarts zegt: 

‘Maar…… dan staat er geen haan meer op de toren, dat is wel erg kaal’. 

De leerkracht zegt: ‘Maar kijk eens hier in de klas, we hebben heel veel mooie hanen gemaakt! Kan een 

van deze hanen dan niet op de toren?’ 

Wat denken de kinderen hier van? Zou dat kunnen? 

De dierenarts zegt: ‘Weten jullie wel dat een haan heel klein lijkt maar dat dit niet zo is? Een haan is 

wel een meter groot, op de Martinitoren in Groningen staat een paard als windwijzer en die is zo 

groot als een echte pony! 

Ga naar activiteit 28 
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Activiteit 28  Hoe groot is een haan 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Lengte en omtrek 

Doel van de les: 

• Ik kan ontdekken en meten met een meter 

• Ik kan vergelijken van voorwerpen van een meter 

• Ik kan lengte meten met een natuurlijke maat 

• Ik ken de begrippen groter en kleiner en kan deze gebruiken 

Materialen: 

• Verhaal: de toren is leeg; 28 

• Meetlinten van een meter 

• Tekenpapier en tekenmateriaal 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later een gedeelte van de groep 

Inleiding 

Weet je wel hoe groot een haan van een toren is? Er zijn hanen van een meter lang, 

maar ook grotere en kleinere. Hoe hoger de toren, hoe groter de haan. Waarom is dat 

denk je? Als een haan 1 meter is, hoe lang is  

Kern 

Kunnen jullie nog een voorwerp aanwijzen dat een meter lang is? Meet het maar eens 

na. Klopt het? Misschien is het iets groter of juist iets kleiner? 

Neem in tweetallen een meetlint mee en meet allerlei voorwerpen die je ziet. Teken 

wat een meter lang is. Teken op de achterkant wat langer en korter is. Hoeveel voeten 

of handen is het langer of korter? 

Hoe lang ben je zelf? Langer dan een meter of korter? Of even lang? Hoeveel voeten 

komen er bij de meter 

Afsluiting 

De kinderen mogen in de kring vertellen wat ze hebben ontdekt. Wat is een meter lang, 

wat is langer en wat is korter. 

Suggestie voor vervolg: 

Maak een grafiek van de lengte van de kinderen en hang deze op zodat ze kunnen zien 

hoe lang zij zijn. 
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29.   Een zware haan 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Zorg dat er lichte en zware voorwerpen klaar staan om te vergelijken. Denk aan een kilo 

suiker, een gewicht, een suikerklontje, een veertje, een wattenbolletje, een lege doos en een 

doos vol boeken, een emmer met een paar grote blokken 

• Weegschaal met twee bakjes 

 

Voorbereidingen: 

• Leg de voorwerpen klaar voor de les 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Goedemorgen Hendrik, hoe gaat het nu met je? Je mag van ons hier gezellig in de 

klas blijven, maar we zoeken nu een nieuwe haan. Kun jij ons daar bij helpen? ’  

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, ja hoor dat kan ik wel!’ 

‘Een nieuwe haan moet’: 

• stevig zijn om rechtop in de wind te blijven staan 

• moet hard kunnen kraaien naar de andere hanen 

• moet een mooie gouden kleur hebben om te schitteren in de zon 

• moet ook zwaar zijn, anders wordt hij zo van de toren geblazen 

De leerkracht zegt:’ Dat zijn heel wat dingen!’ ‘Je hebt het over zwaar, dat zullen we eens gaan voelen!’ 

Laat de kinderen allemaal eens zoeken naar de volgende dingen: 

• Zoek iets dat licht is 

• Zoek iets dat zwaar is 

• Wat is even zwaar? Wat is even licht? 

• Hoe kun je weten of iets licht of zwaar is? 

 

Ga naar activiteit 29 
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Activiteit 29  Zwaar en licht 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Gewicht 

Doel van de les: 

• Ik kan ontdekken en ervaren wat wegen is 

• Ik kan verschillen vergelijken en ervaren door te wegen met mijn handen 

• Ik ken de begrippen licht en zwaar, even zwaar, lichtste en zwaarste 

Materialen: 

• Verhaal: een gewichtige haan; 29 

• Weegschaal met twee schalen 

• Zware en lichte voorwerpen (zie gesprek 29) 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later een gedeelte van de groep 

Inleiding 

Pak de voorwerpen erbij en laat de kinderen ervaren wat zwaar is en wat licht. Hoe 

zwaar zou een windhaan moeten zijn? Je moet hem niet zomaar omver kunnen 

blazen….. 

Kern 

• Leg iets in de weegschaal wat zwaar is en wat lichts. Hoe staat de weegschaal 

nu? Het zware schaaltje staat beneden en de lichte boven.  

• Laat de kinderen iets zwaars in de ene hand en iets lichts in de andere hand 

pakken, hoe zou je staan als je een weegschaal was? 

• Pak iets dat lichter is dan een voorwerp en pak iets dat zwaarder is dan een 

voorwerp 

Afsluiting 

Wat is het lichtste voorwerp? Welke is een beetje zwaarder? Leg de voorwerpen eens 

op een rij van licht naar zwaar. 

Suggestie voor vervolg: 

• Maak een hoek in de klas met daarin: weegschaal, lichte en zware voorwerpen, 

spelletjes die te maken hebben met gewicht, gewichten, etc. 

• Kunnen de kinderen in de werkplaats een weegschaal maken door in het 

midden van een plankje een balk te timmeren? Zet hier lichte en zware 

voorwerpen op en je hebt een eigen weegschaal. 
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30.   Hoe zwaar is de haan? 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Zorg dat er zware voorwerpen klaar liggen.  

• Personenweegschaal 

 

Voorbereidingen: 

• Leg de voorwerpen klaar voor de les 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Goedemorgen Hendrik, alles goed met je? We weten nu wat zwaar is en wat licht 

is. We kunnen dit wegen met een weegschaal. Maar….. hoe zwaar ben jij als je boven op de toren staat?  

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, dan ben ik heel zwaar. Ik weeg wel 20 kilo!’ 

De leerkracht zegt:’ Dat klinkt heel zwaar!’ Hoe zwaar is dat eigenlijk?’ 

Laat de kinderen allemaal meedenken: 

• Wat weegt ongeveer 20 kilo? 

• Hoe weet je dat? Past dat op de weegschaal van de vorige les? 

• Hoe kun je een zwaar voorwerp of persoon wegen? 

• Kun je 20 kilo tillen? 

 

Pak een paar zware voorwerpen en zet deze op de personenweegschaal. Hoe zwaar zijn deze 

voorwerpen? Kijk op de weegschaal. 

 

 

 

Ga naar activiteit 30 
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Activiteit 30        Even zwaar als…… 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Gewicht 

Doel van de les: 

• Ik kan redeneren over gewicht in probleemsituaties 

• Ik weet wat zwaar en licht is 

• Ik kan gewichten vergelijken 

Materialen: 

• Verhaal: Hoe zwaar is de haan? (gesprek 30) 

• Personenweegschaal 

• Blokjes of andere voorwerpen waar veel van aanwezig zijn 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later een gedeelte van de groep 

Inleiding 

De kinderen weten wat zwaar en licht is. Ze hebben zware voorwerpen gewogen. 

Misschien hebben ze een voorwerp gevonden dat ongeveer 20 kilo is? Hoe zwaar is de 

leerkracht? En de kinderen? Wie zou het lichtst kunnen zijn? Wie is het zwaarst? 

Kern 

De kinderen mogen om de beurt op de weegschaal gaan staan. Hoe zwaar is iedereen? 

Hou de gegevens bij op een papier of laat de kinderen dit doen. Zet alle namen op het 

papier en de gewichten er achter.  Misschien kunnen de kinderen dit zelf doen in de 

klas. 

Laat ieder kind nu evenveel blokjes of andere voorwerpen pakken als op het papier 

staat. Wie heeft de meeste en wie de minste? Wie is ongeveer even zwaar als de 

torenhaan, dus 20 kilo? 

Afsluiting 

Je kunt een grafiek maken en deze ophangen in de klas. Een andere mogelijkheid is om 

de kinderen zichzelf te laten schilderen of tekenen en hierbij de naam, de lengte en het 

gewicht te zetten 
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31.   De oppervlakte van de haan 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Stoepkrijt of bij slecht weer een grote haan van papier 

 

 

Voorbereidingen: 

• Leg de voorwerpen klaar voor de les 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Goedemorgen Hendrik, wat hebben we al ontzettend veel van jou geleerd, we 

weten hoe zwaar je bent en hoe groot maar het is lastig om te bedenken hoe groot je bent.  

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, dat klopt maar dat kan ik jullie wel laten zien!’ 

De leerkracht zegt:’ Dat zou fijn zijn Hendrik!’ Hoe wil je dat doen?’ 

Hendrik zegt tegen de leerkracht: ‘Kun je mij natekenen op het schoolplein of op papier op de grootte 

zoals ik ongeveer ben? Dus een meter breed en een meter hoog? 

De leerkracht doet dit. Daarna zegt Hendrik: ‘Hoeveel handen van kinderen kun je nu op mij leggen? 

En kijk daarna eens hoeveel handen van de leerkracht er op mij passen? Zijn dat evenveel? Doe dat 

ook eens met de voeten? Wat denk je dat er gaat gebeuren? 

Dat is grappig, van de kinderhanden passen er meer op dan de handen van de leerkracht en met de 

voeten is dat ook zo. We gaan eens kijken wat er nog meer op past. 

 

Ga naar activiteit 31 
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Activiteit 31       Wat kan er op de haan? 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Omgaan met oppervlakte 

Doel van de les: 

• Ik weet wat groot en klein is 

• Ik weet wat oppervlakte is 

• Ik kan voorwerpen van verschillende groottes vergelijken 

Materialen: 

• Verhaal: Hoe zwaar is de haan? (gesprek 301) 

• Stoepkrijt of een paar hanen van papier, voor elke groep een 

• Doppen, blokken, sponzen, vouwkarton, a4 papier, etc 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later in kleine groepen 

Inleiding 

We hebben net gezien dat je kunt zien hoe groot Hendrik is door er handen of voeten 

op te leggen/zetten. Wat kun je er nog meer op leggen? 

Laat de materialen zien. Laat de kinderen in tweetallen overleggen of ze veel of weinig 

van dat materiaal nodig hebben. 

Kern 

De klas wordt in groepen verdeeld van 5/6 kinderen. Elke groep krijgt een materiaal om 

de haan mee op te vullen en gaat er mee aan de slag. Dit kan buiten met de hanen van 

krijt maar ook binnen met de hanen van papier. 

Afsluiting 

Bekijk de hanen die de groepen gemaakt hebben. Waar heb je het meest van nodig? 

Waar het minst van? 

Wat kun je goed gebruiken om de hanen mee te vullen? 

Suggestie voor vervolg: 

Maak kleinere hanen en laat de kinderen ze opvullen met loose parts, stukjes papier, 

dopjes, mozaïeksteentjes, etc. 
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32.   De omtrek van de haan 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Stoepkrijt of bij slecht weer een grote haan van papier die bij activiteit 31 zijn gebruikt 

• Een paar touwtjes van verschillende lengtes 

 

Voorbereidingen: 

• Leg de voorwerpen klaar voor de les 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Goedemorgen Hendrik, De vorige keer hebben we gepraat met jou over de 

oppervlakte, dat hebben we op allerlei manieren opgevuld. Nu wil ik graag wat anders van je meten. ‘ 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, Wat dan? Toch niet weer mijn temperatuur omdat je denkt dat ik koorts heb? 

Ik ben zo gezond als een haan!’ 

De leerkracht zegt:’ Nee hoor, dat geloof ik graag. Ik wil weten hoe groot jouw omtrek is.’ 

Hendrik zegt; ‘Wat is dat nu weer? Dat woord ken ik niet? 

De leerkracht zegt: ’Ik laat het je zien. Ik leg mijn handen steeds naast elkaar helemaal om je heen. De 

omtrek van jou is………. handen. Nu gaan we kijken hoeveel voeten je omtrek is? Ik heb hier ook een 

paar touwtjes. Passen deze eromheen? 

Wat valt de kinderen op? 

Laat ze meedenken over de verschillende touwlengtes, past het wel of niet? 

Ga naar activiteit 32 
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Activiteit 32       Meten met touwtjes, potloden en stokjes 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Ervaren van lengte en omtrek 

Doel van de les: 

• Ik weet wat lengte en omtrek is 

• Ik weet hoe ik begrippen kan gebruiken als ik aan het meten ben 

• Ik kan lengtes vergelijken door 

Materialen: 

• Verhaal: De omtrek van de haan (gesprek 32) 

• Stoepkrijt of een paar hanen van papier, voor elke groep een 

• Touwtjes, potloden en stokjes, blokjes, dopjes,  

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later in kleine groepjes 

Inleiding 

We hebben net gezien wat de omtrek van Hendrik is door er handen of voeten omheen 

te leggen/zetten. We gaan dat nu met andere materialen proberen. Kunnen de kinderen 

zelf bedenken wat er om de haan heen gelegd kan worden? Waar heb je veel en waar 

weinig van nodig? 

Laat de materialen zien of laat de kinderen ze pakken. Laat de kinderen in tweetallen 

overleggen of ze veel of weinig van dat materiaal nodig hebben. 

Kern 

De klas wordt in groepen verdeeld van 5/6 kinderen. Elke groep krijgt een materiaal om 

de omtrek van de haan mee op te vullen en gaat er mee aan de slag. Dit kan buiten met 

de hanen van krijt maar ook binnen met de hanen van papier. 

Afsluiting 

We bekijken de werkstukken van elkaar en bespreken wat we zien. Gebruik nu een 

touwtje voor de omtrek. Hoe lang is dat touwtje? Wat is langer: het touwtje voor de 

omtrek of de breedte of hoogte van Hendrik. Hoe kan dat? 
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33.   Hoe komt de haan op de toren? 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

Voorbereidingen: 

• Leg de voorwerpen klaar voor de les 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Goedemorgen Hendrik, we hebben weer een vraag voor jou! ’   

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, Vraag maar wat je weten wilt!’ 

De leerkracht zegt: ‘De dierenarts is druk bezig om een nieuwe haan te maken. Hij heeft één gemaakt 

van metaal, zodat deze stevig is en zwaar, bij heeft deze eerst een gele kleur gegeven als onderlaag 

en gaat er nu een gouden laag overheen maken.’ 

Hendrik zegt: ‘Dat is helemaal prachtig! Precies zoals het hoort!’ 

De leerkracht zegt: ‘Dat is ook zo, maar hoe krijgen we deze nieuwe haan nu straks boven? 

Hendrik zegt: ‘Tja, dat weet ik ook niet. Het is al 100 jaar geleden dat ze mij boven op de toren 

hebben gezet en ik ben helemaal vergeten hoe dat gebeurde.’ 

Misschien kunnen de kinderen meedenken? Hoe krijg je een haan boven op de toren? 

Laat de kinderen in tweetallen overleggen wat een goede methode zou kunnen zijn? 

 

Ga naar activiteit 33, 34 en 35 
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Activiteit 33        Een springende haan 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Gewicht 

Doel van de les: 

• Ik kan redeneren over gewicht in probleemsituaties 

• Ik kan oplossingen bedenken hoe je een zwaar voorwerp omhoog kan krijgen 

• Ik ken de begrippen omhoog en naar beneden 

Materialen: 

• Verhaal: Hoe komt de haan op de toren? (gesprek 33) 

• Plankjes en balkjes 

• Spijkers en hamers 

• Plastic haantjes of anders blokjes 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later een gedeelte van de groep 

Inleiding 

De kinderen hebben samen overlegd over een methode hoe de haan op de toren zou 

kunnen komen. Zou de haan zo hoog kunnen springen, denken jullie? Probeer eens zo 

hoog als je kunt te springen? Wat kun je soms gebruiken om hoog te springen? 

Kern 

De kinderen mogen van tevoren voorspellen hoe je hoog kunt springen.  

Daarna mogen ze het gaan ervaren: 

Laat een andere groep een wipplank maken door in het midden van een lat een balkje te 

timmeren. Leg nu aan de ene kant een haan of een blokje neer en stamp met je voet op 

de andere kant: probeer de haan omhoog te krijgen. 

Afsluiting 

Hoe lukt dit? Laat de kinderen allemaal actief deze ervaring beleven door het uit te 

proberen. Laat, als iedereen geweest is de conclusie trekken of dit een goede methode 

is. 

Suggestie voor vervolg:  

• Hoe hoog kun je springen met deze springplank? Kun je dat meten? 
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Activiteit 34  De ladder op 

Subdomein: Verhoudingen en verbanden 

Vaardigheid: Omgaan met verbanden 

Doel van de les: 

• Ik kan redeneren over een constructie in probleemsituaties 

• Ik kan oplossingen bedenken hoe je een zo lang mogelijke ladder kunt maken 

• Ik begrijp dat je door een rij te maken, kunt zien welke het langst of het kortst is 

• Ik ken de begrippen kort en lang 

Materialen: 

• Verhaal: Hoe komt de haan op de toren? (gesprek 33) 

• A4 karton 

• Scharen en lijm 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later een gedeelte van de groep 

Inleiding 

Bij de vorige activiteit hebben we een springplank gemaakt om de haan omhoog te 

krijgen. Hij gaat dan wel omhoog maar het is moeilijk om de haan op de goede plek te 

krijgen. Misschien lukt dat met een ladder? Dan kun je hem omhoog brengen met de 

ladder. Een ladder bestaat uit lange stukken met daartussenin kleine sporten. Daarop 

stap je om naar boven te lopen 

Kern 

De kinderen mogen van tevoren voorspellen of dit  een handige manier is.  

Geef de volgende opdracht. Maak met tweetallen een zo lang mogelijke ladder van dit 

a4 stuk karton. Denk van tevoren na hoe je het gaat maken. Bespreek dit samen en 

begin dan. Probeer de ladder zo lang te maken als mogelijk is. Je mag geen papier van 

een ander tweetal gebruiken! 

Afsluiting 

Hoe lang is de ladder geworden? Leg alle ladders naast elkaar en meet wie de langste 

heeft gemaakt. Waarom is de ene ladder langer dan de andere? Iedereen is met 

hetzelfde papier begonnen. Kunnen de kinderen uitleggen hoe dit kan? 

Is dit de beste manier om de toren te beklimmen en de haan op het dak te zetten? 

Waarom wel? Waarom niet? 

Suggestie voor vervolg: 

Je kunt een ladder maken door er een in elkaar te timmeren met timmerhout. Probeer 

deze zo lang te maken dat hij tegen de toren op kan staan.                                                           



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Activiteit 35  Hijsen 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Gewicht 

Doel van de les: 

• Ik kan redeneren over gewicht in probleemsituaties 

• Ik kan oplossingen bedenken hoe je een zwaar voorwerp omhoog kan krijgen 

• Ik ken de begrippen omhoog en naar beneden 

Materialen: 

• Verhaal: Hoe komt de haan op de toren? (gesprek 33) 

• Touwen en een emmertje 

• Haak aan het plafond 

• Plastic haantjes of anders blokjes 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later een gedeelte van de groep 

Inleiding 

De kinderen hebben samen overlegd over een methode hoe de haan op de toren zou 

kunnen komen. Misschien kwamen ze op het idee om de haan omhoog te hijsen. 

Kern 

Laat een groep aan de slag gaan met hijsen door een touw ergens overheen te gooien  

of aan een haak aan het plafond te bevestigen en er een emmertje aan te hangen waar 

iets in kan. Hijs een haan of een blokje omhoog en naar beneden 

Afsluiting 

Wat lukt het best? Laat de kinderen allemaal actief deze ervaring beleven door het uit te 

proberen. Laat, als iedereen geweest is de conclusie trekken wat de beste methode is; 

via de wipplank, met een ladder of door de haan omhoog te hijsen. 

Suggestie voor vervolg: 

• Maak een hijsinstallatie bij de toren voor Hendrik in de klas zodat ze het 

uiteindelijk kunnen uitspelen. Gebruik hiervoor een hijskraan of hang een touw 

aan een ring aan het plafond zodat ze een haan in een bakje kunnen doen en zo 

omhoog hijsen. 

Zo verdiep je het spel in de bouwhoek. 
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36.   Wat is de handigste manier? 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

 

Voorbereidingen: 

• Leg de voorwerpen klaar voor de les 

 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Goedemorgen Hendrik, We hebben op al heel wat manieren geprobeerd om een 

haan op de toren te krijgen: met een springplank, een ladder en door te hijsen. ‘ 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, Ik heb het gezien. Maar er zijn nog veel andere manieren te bedenken!’ 

De leerkracht zegt:’ Jazeker, dat heb je goed. Ik denk dat de kinderen zelf ook allerlei manieren kunnen 

bedenken.’ 

Hendrik zegt; ‘Ik ben benieuwd, misschien kunnen ze wat manieren opnoemen? 

De leerkracht zegt tegen de kinderen; ‘wie weet wat een handige manier is om een haan op de toren 

te krijgen? 

Laat de kinderen meedenken in tweetallen en noem de verschillende manieren op, 
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Activiteit 36  Grafiek 

Subdomein: Verhoudingen en verbanden 

Vaardigheid: Omgaan met verbanden 

Doel van de les: 

• Ik kan hoeveelheden vergelijken 

• Ik weet wat meer en minder is 

• Ik kan met blokjes een beelddiagram maken 

• Ik kan een staafgrafiek maken 

Materialen: 

• Verhaal: Wat is de handigste manier? (gesprek 36) 

• Tekenpapier; a4 papier in 6 vakjes gevouwen en deze geknipt 

• Tekenmateriaal 

• Blokjes 

Aandachtspunten: 

• Leg het papier en het tekenmateriaal klaar voor de les 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep  

Inleiding 

We hebben verschillende manieren bedacht om de haan weer op de toren te krijgen. 

We gaan deze manieren tekenen. Iedereen krijgt een klein papiertje en tekent op welke 

wijze je dit het beste kunt gaan doen. 

Kern 

De kinderen gaan tekenen en als ze klaar zijn, leveren ze de tekening in bij de leerkracht. 

Leg dezelfde tekeningen bij elkaar en bespreek wat er getekend is. 

Geef nu alle kinderen een blokje en leg deze bij de manier waarvan jij denkt dat deze 

het best is. Waar zijn de meeste blokjes? Waar de minste? Waarom is dat de beste 

manier? Waarom zouden de andere manieren niet goed kunnen zijn of juist wel? Laat 

de kinderen verwoorden wat zij denken. 

Afsluiting 

Kies van elke manier een tekening en hang deze op karton. Plak nu de plakfiguren 

erboven. Kijk naar de blokjes en laat de kinderen nu zelf in plaats van een blokje een 

plakfiguur boven hun manier ophangen. 

Hang deze op in de klas zodat iedereen er nog naar kan kijken. De volgende les komen 

we er op terug. 
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37.    Wat zie ik? 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Afbeeldingen; de haan weer op de toren (bijlage 16) 

Voorbereidingen: 

Print bijlage  uit en lamineer de afbeeldingen. Knip ze uit en leg ze klaar voor gebruik. 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik, we zijn bijna klaar met de nieuwe haan! ’   

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, ik ben zo benieuwd!’ 

De leerkracht zegt: ‘Dat snap ik wel…daarom is het een verrassing voor je, we maken er een klein 

feestje van!’ 

Hendrik zegt: ‘Dat is helemaal prachtig! Precies zoals het hoort!’ 

De leerkracht zegt: ‘We hebben zo veel van elkaar geleerd en samen ontdekt, het is gewoon lastig om 

te bedenken wat het eerst gebeurde en wat daarna.’ 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, dat klopt helemaal, misschien zijn er afbeeldingen van?’ 

De leerkracht zegt: ‘Die heb ik wel, we gaan ze bekijken en dan in de goede volgorde neerleggen; wat 

gebeurde er eerst en wat daarna’. 

De leerkracht legt de afbeeldingen neer en laat zien wat er gebeurt op de afbeeldingen. Speel dan 

het spel: Ik zie,  ik zie wat jij niet ziet en het is: 

• Op de afbeelding staat een haan van goud, ik zie een voorwerp dat dezelfde kleur is 

• Op de afbeelding staat een haan van metaal, ik zie een voorwerp dat ook van metaal is 

• Op de afbeelding staat een haan heel hoog, ik zie een voorwerp dat ook heel hoog hangt 

• Op de afbeelding ligt een haan op de grond, ik zie een voorwerp dat ook op de grond ligt 

• Op de afbeelding zie ik een gele haan, ik zie nog een voorwerp dat geel is 

Ga naar activiteit 37 
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Activiteit 37  De goede volgorde 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Tijdsbesef 

Doel van de les: 

• Ik kan gebeurtenissen op de goede volgorde zetten 

Materialen: 

• Verhaal: Wat zie ik? (gesprek 37) 

• Afbeeldingen (bijlage 16) 

• Strookjes om slingers van te kunnen maken 

Aandachtspunten: 

• Leg de afbeeldingen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later naar keuze 

Inleiding 

De haan is klaar en kan op de toren gezet worden. Wat was de goede volgorde? Wat 

gebeurde er eerst en wat gebeurde daarna? 

Leg de afbeeldingen in de kring of hang ze op zonder een volgorde aan te houden en 

laat de kinderen in tweetallen overleggen over wat ze zien. 

Kern 

Geef een tweetal de beurt en laat hen vertellen en uitleggen welke afbeelding het eerst 

aan de beurt is, daarna een ander tweetal over de volgende. Zo wordt uiteindelijk in 

overleg de volgorde van het repareren en terugplaatsen van de haan op de toren 

vastgesteld. 

Laat kinderen redeneren over wat er gebeurt en waarom en uitleggen aan elkaar 

waarom ze het zo willen of juist niet. 

Afsluiting 

Hang de kaarten in de goede volgorde in de klas op.  

Suggestie voor vervolg: 

• Je kunt een volgorde van afbeeldingen in tijd maken maar je kunt ook een 

volgorde van kleuren maken. Laat kinderen een slinger maken waarbij de  

kleuren in een bepaalde volgorde doen en deze volgorde vasthouden. Deze 

slingers kunnen gebruikt worden voor het feestje van Hendrik Haan! 
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38.    De vlag kan uit 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Nederlandse vlag 

Voorbereidingen: 

Leg de vlag neer in de klas. 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik, het is bijna tijd voor een feestje, voor de nieuwe haan! ’   

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, dan moet de vlag uit!’ ‘Elke keer als er een feest was, kwam er vlak bij mij op 

de toren een lange stok uit een luikje met daaraan een vlag. Deze vlag had drie kleuren: rood – wit – 

blauw.’ 

De leerkracht zegt: ‘Dat kan kloppen. Als wij in Nederland een feestje vieren, laten we dat vaak zien 

door de vlag uit te hangen, de Nederlandse vlag en die is rood-wit-blauw.’ 

Laat de Nederlandse vlag zien. Kijk waar deze van gemaakt is en laat de vlag even wapperen. 

Hendrik zegt: ‘Dat is leuk, ik wil ook wel een eigen vlag, de Hendrik Haan vlag!’ ‘Dat moet een vlag 

worden met drie kleuren maar niet zoals de Nederlandse vlag.’ 

De leerkracht zegt: ‘Dat klinkt goed Hendrik, we gaan ermee aan de slag.’ 

Ga naar activiteit 38 
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Activiteit 38  Een vlag voor Hendrik 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Opereren met vormen en figuren 

Doel van de les: 

• Ik kan patronen herkennen en voortzetten 

• Ik kan verschillende patronen maken met vijf kleuren 

Materialen: 

• Verhaal: De vlag kan uit (gesprek 38) 

• Werkblad (bijlage 17) 

• Vijf kleuren potlood of stift 

Aandachtspunten: 

• Leg de afbeeldingen voor de les van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later individueel 

Inleiding 

De Nederlandse vlag heeft drie verschillende kleuren. Hendrik wil zelf ook graag een 

vlag, maar deze mag niet de kleuren van de Nederlandse vlag hebben. 

Kern 

Je krijgt een werkblad met daarop allemaal vlaggen die je zelf in moet kleuren. Bedenk 

met de kleuren die je hebt allemaal verschillende patronen. Dus niet een vlag mag 

hetzelfde zijn. Hoeveel verschillende vlaggen kun je bedenken? 

Afsluiting 

Wie heeft de meeste vlaggen en patronen bedacht? Hoe kun je dat meten? Laat de 

kinderen zelf oplossingen bedenken. 

Een oplossing kan zijn om te kijken hoeveel er op elk werkblad staan en dit getal op de 

voorkant te zetten. Wie heeft de meeste vlaggen bedacht? 

Suggestie voor vervolg: 

• Maak een vlag voor Hendrik door op een wit laken drie kleuren te schilderen. 

Doe dit wel aan twee kanten zodat je de vlag aan twee kanten kunt zien. 
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39.    Een hoed voor Hendrik 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

• Krant 

• Stappenplan hoedje van papier (bijlage  18) 

Voorbereidingen: 

Leg de materialen neer in de klas en zet Hendrik binnen handbereik 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik, je hebt nu een eigen vlag, het is nu ook tijd voor een eigen feesthoedje! ’   

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, dat is leuk!’  

De leerkracht zegt: ‘Als we een feestje voor je maken, kun jij je vlag uitsteken en je feesthoedje 

opdoen. Dat hoort erbij! Ik zal je voordoen hoe we een hoedje voor je gaan maken..’ 

Pak de krant erbij en vouw een grote hoed als voorbeeld. Zet deze hoed op! 

Hendrik zegt: ‘Dat is leuk, maar deze is toch veel te groot voor mij? Als ik die hoed op doe, kun je mij 

helemaal niet zien.’ 

De leerkracht zegt: ‘Dat klopt Hendrik, deze is veel te groot. We maken voor jou een klein hoedje.’ 

‘Een hoed voor Hendrik Haan’ 

Ga naar activiteit 39 
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Activiteit 39  Hoedje van papier 

Subdomein: Meetkunde 

Vaardigheid: Construeren 

Doel van de les: 

• Ik kan een vouwwerk vanaf een voorbeeld navouwen 

• Ik kan een vouwreeks (stappenplan) gebruiken om het voorbeeld na te vouwen 

Materialen: 

• Verhaal: Een hoed voor Hendrik  (gesprek 39) 

• Stappenplan hoed vouwen (bijlage 18) 

• Vouwkarton; 16 x 10 cm (dus een rechthoek) 

• Papier of stiften om het hoedje te versieren 

Aandachtspunten: 

• Leg het vouwkarton en het vouwvoorbeeld van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep en later individueel 

Inleiding 

We gaan voor Hendrik een hoedje vouwen. Doe dit nog een keer voor aan de kinderen 

en vertel dat er een stappenplan hangt zodat de kinderen kunnen zien wat de bedoeling 

is. 

Kern 

Laat de kinderen een keuze maken uit de kleur vouwkarton en laat ze daarna in kleine 

groepen vanaf het stappenplan het hoedje navouwen. Als ze klaar zijn, mogen ze het 

hoedje zo mooi mogelijk versieren. 

Afsluiting 

Zet de hoedjes voor Hendrik neer. Welke is het mooist geworden? Laat Hendrik kiezen, 

waarschijnlijk kan hij geen keuze maken. Zet daarom alle hoedjes in een speciale doos of 

kast neer voor Hendrik. Nu kan hij elke dag een eigen feesthoedje kiezen en op zetten. 

Misschien kan Kip ook een feesthoedje krijgen en deelnemen aan de feestvreugde. 
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40.  Een feestje 

Benodigdheden: 

• Handpop haan of kartonnen haan die hier en daar goudkleurig is geverfd 

Voorbereidingen: 

• Vouw een mutsje voor Hendrik 

• Goudverf 

• Goudkleurige, lage doos 

Gesprek met Hendrik 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik, de nieuwe haan is op de toren geplaatst! ’   

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, het is geweldig!’ 

De leerkracht zegt: ‘Dat klopt en daarom maken we er vandaag een feestje van!’ 

Hendrik zegt: ‘Ik hou wel van een feestje want dat heb ik nog nooit zelf meegemaakt, ik zag wel altijd 

mensen rondlopen met hoeden en slingers en cadeautjes maar dat was nooit voor mij!’ 

De leerkracht zegt: ‘Hendrik, vandaag is er een nieuwe haan op de toren gezet en ben jij officieel een 

klasgenoot van ons geworden, samen met kip, dat is reden voor een feestje!’ 

Hendrik zegt: ‘Kukeleku, ik ben benieuwd!’ 

De leerkracht zegt: ‘Eerst krijg je een eigen nest. Kijk deze is gemaakt in jouw lievelingskleur, en de 

kinderen gaan deze zo verder versieren. 

Zing samen het lied nog een keer en zeg het opzegversje op. 

Maak een circuitvorm met o.a. de volgende activiteiten: 

• Maak slingers voor Hendrik in een bepaalde kleurvolgorde 

• Versier het gouden nest van Hendrik door allemaal met stift jezelf er op te tekenen 

• Maak een tekening of een kaart voor Hendrik 

• Versier het pad naar de toren van Hendrik met mooie mozaïeksteentjes 

• Maak een schilderij van Hendrik en de kip 

Doe de activiteiten in circuitvorm en vier uiteindelijk een feestje waar Hendrik zijn nest krijgt, zijn 

feestmuts op zet en waar hij versierd wordt met slingers en cadeautjes krijgt. Zet het nest naast het 

kippenhok neer. 

Proost tot slot op Hendrik met de volgende les. Eet er lekkere druiven bij want hanen lusten dat 

graag!  

Ga nu naar activiteit 40 
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Activiteit 40  Proost Hendrik en Kip! 

Subdomein: Meten 

Vaardigheid: Inhoud 

Doel van de les: 

• Ik kan een inhoud meten met een litermaat en het resultaat via tellen afpassen 

Materialen: 

• Verhaal: Een feestje? (gesprek 40) 

• Limonade/water 

• Bekertjes 

• Litermaat, literflessen 

• Teiltjes gevuld met water 

• Doeken om het water te drogen 

Aandachtspunten: 

• Leg de materialen van tevoren klaar 

Werkwijze:     Opdracht voor de hele groep  

Inleiding 

Vandaag vieren we een feestje. Hendrik is nu officieel onze klasgenoot. Daar gaan we zo 

op proosten. Maar eerst gaan we wat te drinken maken. 

Kern 

Ik heb hier een litermaat. Hier kan een liter in. Hoeveel bekers drinken kunnen we hier 

uithalen, denken jullie? Laat de kinderen eerst voorspellen. 

Verdeel de klas in groepjes en geef elke groep een teiltje en een litermaat of een 

literfles. Laat ze zelf uitvinden hoeveel bekers er uit een liter gaan.  

Elke groep mag vertellen hoeveel bekers er bij hen in een liter zitten. (Dit zal verschillen, 

omdat de ene groep meer en de andere groep minder water in een beker doet) 

Afsluiting 

Nu maken we ranja/water om te drinken en halen elke keer zes bekers uit de litermaat. 

De sterke rekenaars kunnen uitrekenen hoeveel liter we nodig hebben voor de hele klas. 

Proost op Hendrik en Kip en eet er wat lekkere druifjes bij! 

• Zing het lied van Hendrik Haan samen. 

• Een andere optie is: Boer wat zeg je van mijn kippen, boer wat zeg je van mijn 

haan. 
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Afsluiting 

 

Door middel van 40 gesprekken en activiteiten ben je de afgelopen periode aan de slag 

geweest rondom Hendrik Haan. Ik denk dat Hendrik, samen met Kip een speciale plek in 

de klas is gaan innemen. 

De bedoeling van dit thema is om je te inspireren om aan de slag te gaan met meten en 

meetkunde in de klas en je zo op verschillende ideeën te brengen waardoor kinderen 

betekenisvol bezig zijn. 

De activiteitenserie is gemaakt om in groep 1-2-3 ervaringen op te doen waardoor het 

ruimtelijk inzicht wordt vergroot waardoor de basis voor het verdere rekenonderwijs 

goed is. 
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Verantwoording 

Op vakantie op Texel is het idee ontstaan om dit project te ontwikkelen om inspiratie te 

geven op het gebied van meten en meetkunde. Na bezoek aan het prachtige kerkje in 

Den Hoorn met daarop een haan, zag ik ineens volop mogelijkheden om contact te 

maken met de haan en de kinderen in de klas. Na het bedenken van de eerste 20 

activiteiten zijn we op school begonnen met het uitproberen hiervan en al snel volgden 

er nog eens 16 activiteiten bij. Tot slot bedacht ik op het laatste moment de laatste 4 

zodat er nu 40 activiteiten zijn om te gebruiken. 

De bijlagen zijn in een apart bestand verwerkt. 

De gebruikte afbeeldingen zijn vrijwel allemaal afkomstig uit: eigen archief, aangekocht 

via Shutterstock of van Onno Bart, een fotograaf. Hij heeft de restauratie van de kerk in 

Halfweg gefotografeerd en mij toestemming gegeven om de foto’s te gebruiken voor dit 

rekenproject. Ook Margriet van Laar heeft toestemming gegeven om de foto’s te 

gebruiken van de haan op de toren in Vroomshoop. 

Het lied is speciaal voor dit project gecomponeerd door Fenneke Bouwman. 

De kralenplank is gemaakt door Ina Schild en deze mag ik gebruiken. 

 

Bedankt 

Mijn dank gaat uit naar: 

• Onno Bart; voor het verstrekken van de foto’s en de beschrijving hoe het met de 

haan in Halfweg is verlopen 

• Margriet van Laar voor de foto’s van de haan op de toren in Vroomshoop 

• Fenneke Bouwman voor het componeren van het lied: Het haantje op de toren. 

• Frits van Laar voor het maken van de hanen in de bouwhoek en de torenspits 

met klok en haan 

• Ina Schild voor het maken van de kralenplank 

• Ellen van de Velde-Zuidema voor het uitvoeren van het project en voorzien van 

op- en aanmerkingen 

• De collega’s onderbouw van de Anne Frankschool voor het meedoen aan de 

nulmeting en het beschrijven van de ervaringen daarmee 

• Gerard de Graaf voor het steeds weer stoppen op Texel om weer een haan op 

de foto te kunnen zetten 

 

 

 


