
Op weg naar het eerste leerjaar … 
 

 

 

Tijd en ruimte 

De begrippen die met tijd en ruimte te maken hebben,                                      

ordenen de werkelijkheid. Als dingen een plaats en tijd                               

krijgen, geeft dat structuur en houvast. Het beleven,                                                

ervaren van die ordening is het allerbelangrijkste. 

Enkele tips: 

 Spreek met je kleuter over de tijd en ruimte; koppel ze aan dagelijkse 

activiteiten: ‘Wanneer is morgen?’ – ‘Morgen is als je nog één keer hebt 

geslapen.’ – ‘Nog 3 keer slapen en papa is jarig.’  

 Laat je kleuter vaste ritmes ervaren door ze thuis in te lassen; Bv. elke dag 

een kalenderblaadje afscheuren, elke avond een verhaaltje voor het 

slapengaan, vaste tijdstippen om te eten, … 

 Een kalender kan helpen om greep te krijgen op het tijdsverloop nl. je kan 

belangrijke gebeurtenissen aanduiden of tekenen (vb. wanneer komt de 

sint?) 

 Geef je kleuter af en toe de opdracht om iets na te bouwen vb. met blokken, 

met steekparels, …. Het kind moet dan letten op alle details en ook op de 

ruimtelijke relaties bij het model vb. een huis met 1 venster rechts van de 

deur en 2 vensters links van de deur… Start makkelijk en probeer dan de 

moeilijkheidsgraad stilaan op te drijven! 

 

 

 

 

 

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
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 Laat uw kleuter regelmatig eens zeggen waar hij/zij staat of waar een 

voorwerp staat: op, onder, tussen, naast, in, voor, achter, rechts, links, … 

Gebruik ook zelf deze ruimtelijke begrippen als je tegen je kind spreekt.  Je 

kan deze begrippen ook inoefenen door opdrachtjes te geven bij 

dagdagelijkse activiteiten vb. zet de tassen op de borden, leg je speelgoed 

onder de stoel, … 

 Puzzelen oefent ook het ruimtelijk inzicht! (opnieuw: stijgende 

moeilijkheidsgraad) 

 Op geruit papier eenvoudige meetkundige figuren (of: raamfiguren) laten 

natekenen 

 
 
 
 
 
 

 Andere middelen om tijdsverloop te helpen ervaren: een zandloper, 
chronometer, keukenwekker, grote wijzer op de klok.  
 

 

 

 

 


