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Slimme kleuters en de bouwhoek
Variatie

Kleuters hebben behoefte aan variatie. Zorg daarom regelmatig voor nieuwe input. Door elke 

maand aan de basismaterialen in de bouwhoek een ander element toe te voegen, houd je de 

bouwhoek levendig en zorg je steeds voor nieuwe prikkels. 

dozen

•   Leg flinke kartonnen dozen in de bouwhoek. Goede scharen, 

dikke zwarte stiften en plakmateriaal zijn onmisbaar bij het 

maken van mooie bouwwerken.

Leuk bij het thema bouwen, december (stoomboot) en  

gezondheid (ziekenhuis).  

 

herfstmateriaal

•   Voeg in oktober herfstmateriaal  toe aan de 

bouwhoek. Denk niet alleen aan klein materiaal 

zoals kastanjes, eikels en bladeren, maar maak 

ook gebruik van grote takken en stammetjes.

Leuk bij het thema Herfst en Winter (nestjes en 

holletjes voor de winterslaap).

plastic bekertjes

•   Leg plastic bekertjes in de bouwhoek. Geef de opdracht om 

bijvoorbeeld een piramide of een arena te bouwen. Laat de 

kinderen zelf uitzoeken hoe zo’n bouwwerk eruit ziet.

Leuk bij het thema Bouwen, Museum en Vakantie.
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schuursponsjes

•   Met schuursponsjes kunnen kleuters prachtige 

bouwwerken maken. Het materiaal is licht en de 

onderdelen blijven goed tegen elkaar zitten vanwege de 

ruwe schuurzijde van het sponsje. Koop eenmalig een 

flinke partij en rouleer de sponsjes tussen de klassen.

Leuk voor het thema Vakantie en December (kasteel van 

Sinterklaas in Spanje)

kokers en rolletjes

•   Leg kokers lege wc-rolletjes en keukenrollen neer. 

Combineer deze met balletjes of knikkers, zodat de 

kleuters een knikkerbaan kunnen maken. 

 Goede scharen en plakmateriaal zijn onmisbaar.

Leuk bij het thema Machines.  

fototoestel

•   Leg een fototoestel in de bouwhoek. Laat de kleuters 

zelf foto’s maken van hun bouwwerken. Hang de foto’s 

op in de klas.

•   Maak een plakboek van de foto’s als inspiratiebron 

voor andere kinderen en leg dit bij de bouwhoek.

Leuk bij het thema Museum en Bouwen

tekenmateriaal.

•   Leg tekenmateriaal (papier, behang) neer om  

schetsen en bouwtekeningen te maken.

•   Van dit materiaal kunnen de kinderen ook wegen, 

zebrapaden en kruispunten maken.

Leuk bij het thema Vervoer en Machines. 

 

 



© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 3 van 4Kleuterplein 1 | Groep 1-2  | Slimme kleuters en de bouwhoek

dieren en hooi

•   Laat de kinderen gebruik maken van hooi 

en houten of plastic dieren in de bouwhoek. 

Hiermee kunnen de kinderen bijvoorbeeld 

stallen en nesten  maken. 

Leuk bij het thema Lente en Dierentuin.

monumentale bouwwerken

•   Hang in de bouwhoek  ter inspiratie afbeeldingen 

op van verschillende monumentale bouwwerken. 

Gebruik bijvoorbeeld de zoekopdracht 

wereldberoemde gebouwen in Google en  

print  enkele van de resultaten uit.

  De afbeeldingen kunnen natuurlijk ook in een map 

gedaan worden die bij de bouwhoek ligt.

Leuk bij het thema Bouwen, Museum en Vakantie.  

schildertape

•   Leg een rol schildertape in de bouwhoek om wegen, pleinen 

en parkeerplaatsen te maken.

•   Laat de kleuters hierop spelen met auto’s en andere 

vervoersmiddelen.

Leuk bij het thema Vervoer, Restaurant en Winkel.

verkeersattributen

•   Voeg verkeersspeelgoed en poppetjes toe aan de 

bouwhoek en laat de kinderen verkeerssituaties 

uitzetten. 

•   Bestaat er een luchtfoto of plattegrond van de 

school en de schoolomgeving? Laat de kinderen 

deze als inspiratiebron gebruiken.

Leuk bij het thema Nieuw schooljaar en Vervoer. 

Het past bovendien heel goed bij het prentenboek 

Moederdag.  
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Tips:

•  Een opgeruimde bouwhoek nodigt uit tot bouwen. Hang een foto van die gewenste situatie in de 

bouwhoek, als geheugensteuntje bij het opruimen. 

•  Let niet te zeer op de tijd. Als de tijd echt voorbij is, en de motivatie groot, laat de kinderen hun 

project dan in de volgende speeltijd afmaken.

•  Stel de kinderen eens de vraag welk materiaal ze toe zouden willen voegen aan de bouwhoek. 

Dit leidt vast ook tot mooie nieuwe bouwimpulsen.


