
         
 

DOELGROEP 
Jongste en oudste kleuters  

 

DOEL 

De kinderen geven argumenten 

om hun keuze te verantwoorden. 

 

ORGANISATIE 
Kring  

 

TIP 

Heb je anderstalige of minder 

taalvaardige kleuters in je klas? 

Doe deze werkvorm dan in 

kleinere groepjes, zodat je deze 

kleuters beter kan 

ondersteunen. 

 

MATERIAAL 
- een lege rugzak  

- 1 print van een lege rugzak per 

kind 

- evt. klaspop 

-Enkele spullen naargelang het 

gekozen onderwerp.  

WERKVORM 

Deze werkvorm is uitgewerkt rond het 

onderwerp: ‘zich vervelen tijdens corona’. 

Andere onderwerpen kunnen zijn: wat helpt me 

om tot rust te komen, me fris te laten voelen, om 

alleen te spelen, …. Pas dit aan naargelang de 

nood die in je klas leeft. 

 

Stap 1 

Verzamel de kleuters in de kring. Neem zelf plaats 

in de kring met een lege rugzak op je rug. Doe de 

rugzak af en vraag aan de kleuters wat er in zit.  

Laat de kleuters vrij antwoorden en vraag 

waarom ze dat denken.  
 

Doe de rugzak open en kijk verbaasd. Toon de 

lege rugzak daarna aan de kinderen.  

 

Laat de kleuters eventueel zoeken naar jouw 

spullen die je “laten vallen” hebt. 

 

TIP 

Spreken jouw kleuters nog niet in de kring? Speel 

dit dan na met de klaspop. Laat hen bv. voelen 

aan de rugzak om zelf te ervaren of er iets in zit.  

Geef anderstalige kleuters een actieve doe-

opdracht. (bv. rugzak opendoen, als eerste in de 

rugzak kijken, …)  

Opmerking 

Gebruik je de eerste keer de rugzak, bevraag dan of leg uit 

waarvoor een rugzak dient. Laat de kinderen dit bv. ervaren 

door spullen te dragen in de armen en daarna in een 

rugzak.  

 

Stap 2 

In deze stap vul je samen de rugzak .  

Vertel de kinderen dat je de rugzak samen met hen wil 

vullen, maar niet met eender welk voorwerp. Vertel dat je op 

zoek bent naar bijzondere spullen: 

 

- Wat heb ik nodig om me niet te vervelen als ik thuis 

moet blijven door corona? 

 

Ondersteun de kinderen bij het bedenken van ideeën door 

zelf enkele spullen in de kring te tonen. Zorg daarbij voor 

enkele, onverwachte voorwerpen die de kinderen uitdagen 

of prikkelen.  

 

- Wat is dit? Wat kan je daarmee doen? Hoe zorgen 

dit boek/potlood/harkje/tandenborstel … ervoor dat ik 

me niet verveel? 

 

 

 

 

 

Een volle rugzak  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 

Doe je deze werkvorm met de jongste kleuters? 

Vereenvoudig dan je vraag: “Wat heb ik nodig om 

thuis plezier te maken?, Wat heb ik nodig om 

alleen te kunnen spelen (als mama/papa thuis 

moeten werken?,…”  

 

Stap 3  

Vertel de kinderen dat je op zoek bent naar meer 

en andere spullen. Schakel de hulp van de 

kinderen in. Dit kan op verschillende manieren. 

 

▪ Laat de kinderen eerst individueel of per 

twee nadenken en hun ideeën op de 

kleurplaat tekenen.  Vervolgens 

bespreken ze met hun buur om de beurt 

wat ze getekend hebben. 

 

▪ Laat enkele kinderen een voorwerp 

kiezen en verwoorden waarom ze voor 

dat voorwerp gekozen hebben. Daarna 

steken ze dit voorwerp in de rugzak. 

 

▪ Bedenken de kinderen een voorwerp dat 

je niet in klas hebt? Zoek/print samen 

met de kinderen een afbeelding en laat 

hen vertellen waarom je je hiermee niet 

zal vervelen. Steek het in de rugzak. 

 

 

 

 

 

TIP 

Bij de jongste kleuters kan je best twee voorwerpen naast 

elkaar leggen waarbij ze een keuze moeten maken wat ze 

zouden gebruiken. Je kan hen laten uitbeelden wat ze met 

het voorwerp zouden doen.   

 

Je kan een afbeelding aan de rugzak hangen die jouw vraag 

visualiseert. Bv. een afbeelding van een kind dat thuis zit.  

 

REFLECTIE  

-Als je deze rugzak bekijkt, zou je je dan nog vervelen? Wat 

moet er voor jou nog bij? Wat zou jij niet gebruiken? 

-Vond je het moeilijk om voorwerpen te bedenken/kiezen?  

-Vind je het moeilijk om te vertellen/tonen waarom je dat 

gekozen hebt?  

-Vind jij ook dat je dat voorwerp nodig hebt om…? 


