
  

 

AB ©CPS  bewerking van C. Eggermont 

leerlingdoelen voor spelinterventies:   
van 4 naar 6 jaar 
   

Spelleider 
Spel leiden en 
voorspelen: de 
spelinhoud wordt door 
de volwassene bepaald, 
ook de rolverdeling, 
materialen en middelen. 

Speladviseur  
Spelsuggesties geven,  
meedenken bij 
problemen  

Meespeler  
(vrij spel) 
Vanuit een rol 
invloed uitoefenen 
op het spel, je bent 
NIET de leerkracht 
maar je speelt je rol. 

Spel oriëntatie     

leert om naar het inleidende spelverhaal te luisteren       
begrijpt de voorgespeelde handeling die bij de rol hoort    
begrijpt waar het gedemonstreerde spelmateriaal  voor gebruikt kan worden    
begrijpt waar de attributen en kledingstukken die tijdens het rollen spel worden 
gebruikt voor dienen.  

   

leert om met beperkt spelmateriaal te spelen    
leert om binnen het spelthema te handelen     
leert om met de inbreng van de leerkracht om te gaan als deze het  spel helpt 
opbouwen  

   

leert om met de inbreng van de leerkracht om te gaan als deze het spel helpt 
variëren  

   

leert om met de inbreng van de volwassen om te gaan als deze helpt het spel om 
te buigen  

   

leert om met de meespelende rol van de leerkracht om te gaan      
leert om met de inbreng van de leerkracht om te gaan als deze helpt het spel af 
te ronden.  

   

leert om met de inbreng van de leerkracht om te gaan als deze meespeelt     
leert om met de inbreng van de leerkracht om te gaan als deze medespelers kiest 
of weghaalt  

   

leert om spelregels te verwoorden     
leert om te gaan met de inbreng van de leerkracht als deze het samenspel helpt 
structureren. 

   

leert al handelend het spel te verwoorden    
leert aangereikte woorden in zijn taalgebruik tijdens het spel  te gebruiken     
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leert om  vragen vanuit de rol aan anderen te stellen     
leert te accepteren dat de speltijd door de leerkracht wordt beperkt     
leert om te het spelverloop te evalueren, via het begin, midden en eind van het 
spel  

   

leert om het spel af te ronden op een teken van de leerkracht      
leert om het spel in deeltaken op te ruimen     

Spel verbreden     

leert om een hoek mede in te richten      
leert het spel aanpassen/variëren in een heringerichte hoek      
leert om te gaan met de  structuur die de leerkracht in een hoek heeft 
aangebracht 

   

leert om te gaan met nieuw materiaal in de hoek    
begrijpt ingebrachte gecijferde/geletterde materialen en symbolen      
leert om te gaan met de inbreng van de leerkracht als deze het spel mee op gang 
brengt  

   

leert om spelinitiatieven in te brengen     
leert om spelinitiatieven van een ander te accepteren    
begrijpt de functie van de toegevoegde attributen die samenspel en rollenspel 
bevorderen  

   

leert de leiding van medespelers  ten behoeve van het spel te accepteren en te 
gebruiken om de eigen rol te verbreden   

   

begrijpt dat spelregels bespreken/afspreken noodzakelijk is voor het verloop van 
het spel  

   

accepteert en begrijpt tussentijdse spelimpulsen van de leerkracht     
begrijpt en benut de gelegenheid die geven wordt het spel af te ronden     
begrijpt de mogelijkheid en ruimte die aan vervolgspel wordt gegeven    
leert een bijdrage te leveren aan  de  begeleide terugblik op het spelverloop     

Spel verdiepen     

leert het spel aan te laten sluiten bij actuele interesses van zichzelf en 
medespelers  

   

leert om te gaan met realistische spelthema’s     
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Leert om te gaan met waarheidsgetrouw materiaal    
leert de overstap te maken van bouwhoek naar bouwtafel     
leert om te gaan met verkleind spel aan de verteltafel     
leert zelf een  spelverhaal te bedenken     
leert samen met de leerkracht  een spelplan te maken      
leert met medespelers een spelplan te maken en  te  overleggen over rollen en 
taken  

   

leert zelf en samen spelregels op te stellen     
leert tijdens rollenspel uitgebreid taalgebruik  te gebruiken      
leert het spelthema uit te breiden in complexiteit en tijd     
leert het spelthema uit te diepen (detailleren en verfijnen)    
leert bewust medespelers te  kiezen     
leert zelf verantwoordelijkheid te  nemen     
leert kleine spelimpulsen te geven     
leert zelf oplossingen voor problemen te bedenken     
leert opdrachten in de context van het spel te accepteren      
leert zelfstandig op te ruimen     
leert het spel na te bespreken en vooruit te  kijken naar vervolgspel    

 


