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Leerdoel
kennis van de wereld: informatie halen uit een 
boek

Materialen
Wille wete: de wereld Op reis met het vliegtuig
Pierre Winters & Tineke Meirink, uitgeverij Clavis
ISBN: 9789044813029

©  2010 Clavis uitgeverij, Op reis met het vliegtuig. Tekst 
Pierre Winters, illustraties Tineke Meirink.

De informatieve boeken van de serie Willewete 
van uitgeverij Clavis zijn uitermate geschikt om 
in uw kleutergroep te gebruiken. Speciaal voor 
het Kleuterplein thema Vakantie belichten we 
het boek ‘Op reis met het vliegtuig’. 

Voorbereiding
In Op reis met het vliegtuig wordt veel verteld 
over wat er zich allemaal afspeelt op een 
vliegveld. Er wordt kort iets verteld over het 
ontstaan van een vliegtuig en de verschillende 
soorten vliegtuigen. De werking van het 
vliegtuig komt niet aan bod; dat hoeft ook niet. 

Het boek zit tjokvol informatie. Het bevat een 
tekening van de binnenkant van het vliegtuig 
en een grote uitvouwplaat van een vertrekhal. 
Daarnaast is er een item over logische 
volgorde, een quiz en er zijn leuke versjes en 
knutselsuggesties. Elke bladzijde blijft weer een 
verrassing. Bekijk vooraf waar u het accent wilt 
leggen, in relatie tot onderstaande tips.

Inleiding
Lees het boek voor, bekijk het samen met de 
kinderen. Maak eventueel gebruik van enkele 
suggesties uit de activiteit Interactief voorlezen 
op pagina 19 van Kleuterplein thema Vakantie.

Kern
Speel de miniquiz in uw klas. 
Knip de plaatjes van de vliegtuigen uit of 
download de plaatjes voor op uw digibord. 
Schrijf verticaal een 0 tot 5 op een blad 
of digibord. Zet of plak de plaatjes van de 
vliegtuigen op het bord.  Verdeel de groep in 
tweeën, een blauwe en een rode groep.
Stel de groepen om de beurt een vraag uit de 
miniquiz.Als de kinderen van een groep het 
antwoord weten, mag het vliegtuig in hun kleur 
een cijfer omhoogvliegen. 
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Vakantie: op reis met het vliegtuig



© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 2 van 2

Kleuterplein | Lessuggestie | groep 2 |  Mijn Malmberg

Ga zo door tot alle vragen geweest zijn. 
Bepaal vervolgens welk vliegtuig het hoogst vliegt door te kijken bij welk cijfer het vliegtuig staat. Die 
groep heeft de quiz gewonnen. Laat de groepen daarna zelf vragen verzinnen over het boek. Schrijf de 
vragen per groep op en speel de quiz nog een keer.

Afsluiting
Maak met de kinderen verschillende schrijfpatronen achter het plaatje van het vliegtuig. 
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U kunt dit op papier of op het digibord doen. 

Tip: laat jongere kinderen eens experimenteren met scheerschuim.
Vouw een groot blauw papier dubbel en plak een plaatje van een vliegtuig op het papier, 
zowel aan de linker- als aan de rechterkant en laat de kinderen met scheerschuim /witte verf 
schrijfpatronen maken met de vingers van beide handen.
Door met twee handen de schrijfpatronen te laten maken stimuleer je beide hersenhelften.


