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Kern 1. Meetkunde: Plattegrond 
1. Inleiding
Kern 1 bevat activiteiten voor het realiseren van rekenwiskundige doelen op het gebied van 

meetkunde, gericht op oriënteren en lokaliseren. Hierbij zijn activiteiten gericht op het innemen 

van een standpunt en het vinden van de weg. In de vier activiteiten van deze kern wordt dit 

gekoppeld aan activiteiten rondom schatzoeken. Hierbij komt uiteraard ook de schatkaart (en 

dus kaartlezen) aan de orde. Om dit op te bouwen, is er eerst aandacht voor activiteiten gericht 

op wat je vanaf een bepaalde plaats kunt zien.

De activiteiten in deze kern zijn ook gericht op het ontwikkelen van de leerlijn voor Wetenschap 

& Techniek. Wetenschap & Techniek is gericht op het onderzoeken van vijf systemen (Van 

Keulen, 2010). Er zijn vijf systemen te onderscheiden: Natuurkundige systemen, levende 

systemen, aarde- en ruimtesystemen, technieksystemen en mathematische systemen. 

De activiteiten van kern 1 zijn vooral gericht op: 

•  natuurkundige systemen (bijvoorbeeld eigenschappen van materie en werking op afstand 

(licht)

• mathematische systemen (hoeveelheid, vorm en ruimte, veranderingen)

Deze kern omvat vier activiteiten van ongeveer 15 minuten voor een kleine kring van vier of vijf 

kleuters. De eerste 5 tot 10 minuten van de activiteiten zijn leerkrachtgebonden. Daarna gaan de 

kleuters zelf verder.

2. Beschrijving van de activiteiten voor Meetkunde: Plattegrond

De activiteiten rondom plattegronden zijn achtereenvolgens:

• Activiteit 1:  Als jij de fotograaf was…
• Activiteit 2:  Vind jij de weg?
• Activiteit 3:  Vind de schat!
• Activiteit 4:  Schatzoeken: Maak je schatkaart!

(1.1.) Activiteit 1: Als jij de fotograaf was…  

Doelen voor de rekenwiskundige ontwikkeling:
•  herkennen en gebruiken van meetkundige begrippen als voor, achter, naast, in, op, boven, 

 onder, dichtbij, ver, links, rechts, tegenover en tussen

Materialen:
•  luciferdoosjes (of in ieder geval de wikkels hiervan) of closetrollen voor elke leerling

•  foto’s genomen vanuit verschillende hoeken in het lokaal, ook vanaf de vloer/grond en vanaf 

boven gefotografeerd

Instructie

Wat zie je wanneer je door een kleine opening kijkt? Wie 

heeft thuis een deur met een sleutel? Zit er een sleutelgat in 

de deur? Heb je wel eens door het sleutelgat gekeken? Wat 

zag je dan? Was dat anders dan wanneer je gewoon met 

twee ogen kijkt? Hoe is dat dan anders?

Wanneer de kinderen deze ervaring niet eerder hebben opgedaan, laat hen dit ervaren door van-

uit de klas naar de gang te kijken door het sleutelgat. Of laat de kinderen door de wikkel van een 

luciferdoosje of door een closetrol kijken. In het laatste geval moeten de leerlingen wel één oog 

bedekken, bijvoorbeeld met hun hand. Laat vervolgens één van de foto’s zien. 

Wat is er te zien op de foto? Er zijn meer dingen in de klas dan je op de foto ziet. Wat zie je niet  

op de foto? Hoe komt het dat dat niet op de foto staat? Stel je voor dat je de fotograaf was…  

Waar heb je dan de foto gemaakt? Vanaf welke plek in het lokaal? Wat denk jij? Waarom denk je daar?

Nu even uitproberen… Controleer dat eens met je  

eigen ‘fotocamera’ (wikkel van het luciferdoosje)!  

Klopte je voorspelling? Waar denk je nu dat de foto 

gemaakt is? Waarom denk je dat?

Laat de kinderen hun voorspelling bijstellen en weer controleren met hun eigen ‘fotocamera’.

Overgang naar spelend leren
Per tweetal krijgen de kinderen een foto. Laat ze aan elkaar vertellen waar ze denken dat de foto 

gemaakt is. Vervolgens kunnen ze het controleren met hun eigen ‘fotocamera’. 

Klopte één van de voorspellingen? Wat klopte er niet? 

Wanneer ze de plaats waar de foto gemaakt is hebben gevonden, kunnen ze een nieuwe foto van 

de stapel pakken.
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Activiteit 2: Vind jij de weg? 

Doelen voor de rekenwiskundige ontwikkeling:
•  het volgen van een beschrijving met herkenningspunten (hoek, brievenbus, poppenhoek, 

 kopieermachine) met steun van meetkundige begrippen (voor, na, rechts, links, tegenover). 

•  het ervaren van een route in de directe omgeving (in de school van het lokaal naar de voordeur, 

van de school naar de kerk).

Materialen:
•  plattegronden van de klas/school/plein

• plattegronden van de klas/school/plein met verschillende routes door het lokaal/gebouw/over

 het plein (tafel van juf, hoeken, speeltoestel e.d.)

Instructie

Wie weet er hoe hij van huis naar school moet lopen? 

Waar kom je dan allemaal langs? Hoe kun je de school dan 

vinden? Wat zijn handige herkenningspunten?

Besteed aandacht aan vaste herkenningspunten. 

Waarom is het handiger om je straat te herkennen aan 

bepaalde bomen dan bijvoorbeeld aan de auto’s?

Introduceer de plattegrond. 

Wat zien de leerlingen op de plattegrond? Zijn er dingen die zij herkennen? Weten de leerlingen wat deze 

plattegrond voorstelt? Wat uit hun directe omgeving is op de plattegrond vastgelegd? 

Relateren de kinderen de plattegrond niet aan hun omgeving? Vertel dan dat het een plattegrond 

is van de klas. 

Zijn er voorwerpen die je herkent? Kun je op de plattegrond aanwijzen waar je nu zit?  

Of waar de bouwhoek is? Of de kring? Waar zie je dat aan? Hoe weet je dat zo vlug?

Neem één van de plattegronden met een route, bijvoorbeeld de route die je iedere ochtend door 

het lokaal maakt voordat de kinderen er zijn. 

Kun je beschrijven hoe jij iedere ochtend door het lokaal 

loopt? Waar kom je allemaal langs? Waar kom je eerst 

langs en waar daarna?

Observatiepunten en feedback
Door de kinderen één foto per duo te laten trekken van de stapel, stimuleer je de samenwerking 

en het met elkaar verwoorden van wat zij denken. Let bij het verwoorden van de kinderen en bij 

je eigen verwoording, op het juist gebruiken van de begrippen voor, achter, naast, in, op, boven, 

onder, dichtbij, ver, links, rechts, tegenover en tussen. Geef daar zo nodig gerichte feedback op.

Zie erop toe dat de kinderen in de kleine kring nadenken over de vraag waar de foto genomen 

kan zijn en waarom de foto juist vanaf die plek in het lokaal genomen kan zijn.

Wanneer de kinderen in dit stadium afhaken (niet intrinsiek gemotiveerd zijn voor de activiteit) 

is dat geen probleem. De kinderen hebben ervaring opgedaan met het bekijken van het lokaal 

vanuit verschillende perspectieven en zijn door middel van de instructie in aanraking gekomen 

met verschillende meetkundige begrippen.

Richt je feedback op het proces. 

Hoe hebben jullie dit aangepakt? Wat van deze foto 

maakte dat je dacht dat hij daar genomen was?  

Dacht jij dat ook of dacht jij wat anders? Hoe ben je 

gaan controleren of het klopte? Wat zag je toen?

(1.2.)


