
Op weg naar het eerste leerjaar … 
 

 

 

Motorische ontwikkeling 

 

Enkele tips voor thuis: 

FIJNE MOTORIEK: 

 Laat je kleuter zelf boterhammen smeren, drankje inschenken, tafel dekken, 

tandjes poetsen, haren kammen, … 

 Laat hem/haar zo zelfstandig mogelijk aan- en uitkleden, ritsen sluiten, 

knopen dichtmaken, … 

 Je kan samen knippen, kleven, schilderen, boetseren, prikken,  

puzzelen, kralen rijgen, … 

 Laat je kind spelen met constructiemateriaal: Knex, Lego, … 

 Eenvoudige doolhoven waarbij gelet moet worden op het  

‘tussen de lijntjes blijven’. 

 Spelen met tol, strijkparels,… 

 Gezelschapspelen zoals ‘Vier op een rij’, ‘Mikado’, ‘Vlooienspel’, … 

 

SCHRIJFMOTORIEK: 

 Er zijn hulpmiddelen om de pengreep te verbeteren: 

 Laat je kleuter tekenen met dikke potloden en 

stiftten. Een driehoekige potlood is ook makkelijker 

hanteerbaar.  

 Het vingergripje = kunststof bolletje  

om over een potlood of dunne  

pen te schuiven. 

 

 

http://www.google.be/imgres?q=tips&um=1&hl=nl&biw=1366&bih=671&tbm=isch&tbnid=-4E3TNFLs6uvLM:&imgrefurl=http://holebi.onderwijsweb.net/onderwijs/meso/tips&imgurl=http://holebi.onderwijsweb.net/files/idee.gif&w=297&h=317&ei=EtU4UKT8LqX80QWyz4DACw&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=165&dur=4847&hovh=232&hovw=217&tx=127&ty=121&sig=117960417793895737144&page=1&tbnh=135&tbnw=126&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:122


Op weg naar het eerste leerjaar … 
 

 

 Een kind uit het 3e kleuter moet nog geen letters en 
cijfers kunnen schrijven!! Daarom spreken we van 
‘schrijfpatronen’: dit zijn allerhande krulletjes die elkaar 
herhalen. Het is vooral van belang dat het soepel leren 
schrijven op een speelse manier geoefend wordt.  
 

 Laat je kleuter doorlopende rijen krullen (schrijfpatronen) 

overtrekken en natekenen.  Laat je kleuter ‘groot’ 

werken; vb. op een groot blad papier. 

 

  

 

 

 

GROVE MOTORIEK: 

 Geef je kleuter kansen om te bewegen: fietsen, rennen, rollen, klimmen, 
hinkelen, schommelen, zwemmen, touwtje springen,… 

 Balspelen: de bal gooien, opvangen, schoppen op de bal. 

 Ringen/pijltjes werpen, tafelvoetbal, twister 

 … 
 
 
En ten slotte… 

- Begin met activiteiten die je kind wel al redelijk goed kan. 
- Als je kind eraan toe is, kiest u activiteiten die wat moeilijker zijn. 
- Geef veel complimentjes! 
- Reageer niet boos of geïrriteerd als iets nog niet zo goed lukt. 
- Herhaal vaak. Door herhalen zal je kind de activiteit langzaam maar zeker  
  steeds beter kunnen. 
- Doe activiteiten samen met je kind. Dat is gezellig en je kind kan je nadoen. 
 


