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Ontwerpschema thema:   de politie 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Startactiviteit: Wat weten we van de politie? Politie op bezoek 

Eindactiviteit: Presentatie aan andere groepen/ouders geven over de politie 

Kring/gespreksactiviteiten: 
- Politie; Wat doet de politie? Agent 

op bezoek 
- Wat weten we over de politie en 

wat willen we weten? 
- 3; Interview agent voorbereiden en 

houden 

- Verteltafel; Kom uit die kraan 

- Wanneer bel je 112 en oefenen 
Doelen: 

- Logische volgorde in verhaal en 

kunnen naspelen 

- Luisteren en begrijpen van het 

verhaal 

- Fonologisch bewustzijn 

- Boekoriëntatie 

- Verschil tussen woorden en zinnen 

herkennen 

 

Lees/schrijfactiviteiten: 

- Boeken over politie 

- Woordkaarten en woordenboek over 

de politie 

- Opsporingsbericht maken 
- Opschrijven in de meldkamer 
- 3; Informatieboekje over de politie 

maken 
- Woordveld maken 

- 3; Stripverhaal maken 

- Bekeuringen schrijven 

- Kennismaken met woorden 3 en 

letters 2;  

  Politie 

Doelen: 

- Kennismaken met de letters 

- Plezier in schrijven 

- Nadenken over het verhaal 

- Leesplezier 
 

Spelactiviteiten: 

- Politiebureau  

- Cel 

- Meldkamer 

- Spoorzoeken 

- Gezelschapsspelletjes: memory 

en kwartet over politie 

 

Doelen: 
- Rollenspel leren spelen 

- Samen spelen 

- Uitspelen van de realiteit 

Reken/wiskunde activiteiten: 

- Hoeveel is er gestolen? Geld 

- Boevennummers schrijven 

- Vingerafdrukken vergelijken 

- Duur van straffen vergelijken 

- 1-1 relatie; een gevangene in 

een cel 

- Meer-minder gevangenen 

- Verdelen/splitsen en tellen 

- Cijferslotcombinatie 

- Waarde van geld 

- Plattegrond tekenen 
 
Doelen: 

- Ruimtelijke oriëntatie door 

plattegrond 

- Tellen tot 20 en schrijven 

cijfers 

- Waarde van geld bepalen 

- Begrippen 

Onderzoeksactiviteiten: 

- Wat doet de politie 

- Wat hoort bij de politie 

- Politiehond 

- Welke voertuigen hebben 

ze en wanneer gebruiken ze 

deze? 

- Wat gebeurt er op het 

politiebureau 
Doelen: 

- Meer te weten komen over 

de politie door zelf te 

onderzoeken 

Constructieve/beeldende 

activiteiten: 

- Kralenplanken 

- Puzzel politie 

- Knutselopdrachten 

- Politiebureau bouwen 
- Politieauto, helikopter. 

boot bouwen 

Doelen: 

- Fijne motoriek 

- Bouwen volgens een plan 

- Logisch leren nadenken 

 
Thema: de politie 

 
 


