
 

 

 

 

 
Samen op weg! 

 

 

 

 

SPEELMIJNTJE DIEST 

 

Ontwikkelingsdoelen Lichamelijke opvoeding  

 

o OD.LO.Mc.1.3 - De kleuters kunnen het evenwicht behouden in verplaatsingen en 

bij houdingen op diverse steunvlakken.  

o OD.LO.Mc.1.6 - De kleuters kunnen met een eenvoudig bewegingsantwoord snel 

reageren op auditieve, visuele en tactiele signalen.  

o OD.LO.Mc.1.7 - De kleuters kunnen voor verschillende basisbewegingen de 

ledematen functioneel en gecoördineerd inschakelen.  

o OD.LO.Mc.1.17 - De kleuters kunnen in de ruimte snel een afgesproken plaats 

terugvinden en er rekening mee houden.  

o OD.LO.Mc.1.18 - De kleuters kunnen tijdens het bewegen rekening houden met 

plaatsaanduidingen.  

o OD.LO.Mc.1.19 - De kleuters kunnen handelend rekening houden met een te 

overbruggen afstand.  

o OD.LO.Mc.1.20 - De kleuters kunnen in eenvoudige bewegings- en spelsituaties 

de meest efficiënte bewegingsrichting kiezen.  

o OD.LO.Mc.1.26 - De kleuters tonen een toenemende bedrevenheid in 

basisbewegingen met betrekking tot de kind-eigen bewegingscultuur.  

o OD.LO.Mc.1.27 - De kleuters tonen actieve bewegingspogingen om de eigen 

behendigheidsgrens volgens eigen aanvoelen te verleggen.  

o OD.LO.Mc.1.31 - De kleuters kunnen een eenvoudige reeks van opeenvolgende 

handelingen uitvoeren binnen bewegingsactiviteiten.  

o OD.LO.Mc.1.32 - De kleuters kunnen een gepast bewegingsantwoord geven op 

eenvoudige speltaken, bewegingsopdrachten, afspraken en regels.  

o OD.LO.Zsf.3.1 - De kleuters tonen een intrinsieke belangstelling om diverse 

nieuwe bewegingssituaties te verkennen.  

o OD.LO.Zsf.3.2 - De kleuters kunnen speels bezig zijn met de eigen beweging en 

lichamelijkheid.  

o OD.LO.Zsf.3.3 - De kleuters tonen in het experimenteergedrag dat ze de eigen 

mogelijkheden en begrenzingen aanvoelen.  

o OD.LO.Zsf.3.4 - De kleuters tonen een rustige aanwezigheid in het eigen lichaam, 

voelen de eigen grenzen en tonen een vertrouwdheid met de eigenheid van het 

lichaam.  

o OD.LO.Zsf.3.7 - De kleuters durven de eigen bewegingsvormen en behendigheden 

tonen.  
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Ontwikkelingsdoelen Muzische vorming  

 

o OD.MUVO.Att.6.1 - De kleuters kunnen openstaan voor nieuwe dingen uit hun 

omgeving.  

o OD.MUVO.Att.6.2 - De kleuters kunnen ervan genieten bezig te zijn met de dingen 

die hen omringen om hun expressiemogelijkheden te ontdekken.  

 

Ontwikkelingsdoelen Wereldoriëntatie  

 

o OD.WO.Me.3.3 - De kleuters tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen 

in de eigen mogelijkheden.  

o OD.WO.Tijd.5.6 - De kleuters kunnen in de tijd vooruitzien door minstens twee 

activiteiten na elkaar te plannen.  

 


