
Kinderboekenweek | Terug in de tijd met kleuters 
“Zoek je activiteiten voor kleuters die bij het thema ‘En toen?’ 
van de Kinderboekenweek 2020 aansluiten? Dan is dit stappen-
plan wat voor jou!” 
 
 

Susanne Hoogland 
Onderwijsadviseur & Expert Jonge kind 

Kleuters leven erg in het hier en nu. Het is een mooie uitdaging om ze eens mee terug te nemen in de tijd. 
Met dit eenvoudig te volgen stappenplan wordt het een succes! 

Stap 1 | Kies een voorwerp van  
vroeger 
Neem bijvoorbeeld een oude telefoon mee naar 
school. Misschien staat er al één in je huishoek. 
Breng anders een bezoekje aan de kringloop.  
Leg de telefoon onder een kleed op de tafel,  
middenin de grote of kleine kring.  

Stap 2 | Laat kinderen raden 
... 
Laat de kinderen raden wat er onder het kleed 
ligt. Misschien geef je één tip: vroeger stond dit bij 
papa & mama en opa & oma in huis. De kinderen 
leren zo gerichte vragen stellen. Jij antwoordt met 
‘ja’ of ‘nee’.  

Stap 3 | Bekijk samen het voorwerp van vroeger 
Als de kinderen het geraden hebben, neem je het kleed weg en bekijken jullie samen de telefoon. Stel 
vragen als: 

• “Wat zie je?” 
• “Hoe werkt het, denk je?” 
• “Wat kun je zeggen als je de telefoon opneemt?”  
• “Wat kun je zeggen als je de telefoon weer neerlegt?” 
• “Hoe zou jij het vinden om met zo’n telefoon te bellen?” 
• “Hoe weet je met zo’n oude telefoon wat iemands telefoonnummer is?” 

Vertel gerust iets over hoe dat vroeger ging (telefoonnummer onthouden of opschrijven, het telefoon-
boek, niet kunnen bellen als je uit huis was, bellen in telefooncellen, etc.).  
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Stap 5 | Laat kinderen in gesprek 
gaan 
Laat de kinderen met elkaar in gesprek gaan (duo 
gesprekken of door jou begeleid in een klein 
groepje). Wie bel jij wel eens? Wat zeg je dan?  

Stap 4 | Laat de moderne versie van 
het voorwerp zien 
Laat vervolgens jouw mobiele telefoon zien. Wat 
zijn de verschillen? Tip: noteer waar de kinderen 
bij zijn op een groot blad wat de verschillen zijn. 

Stap 6 | Laat kinderen met het voor-
werp van vroeger spelen 
Als de speelwerktijd begint, leg je de telefoon in 
de huishoek. Kijk eerst hoe de kinderen ermee 
spelen. Doe dan zelf ook mee. Doe voor hoe je de 
telefoon opneemt, hoe je vriendelijk praat en hoe 
je een gesprek afsluit.  

Stap 8 | Laat kinderen zelf een voor-
werp van vroeger meenemen 
Laat de kinderen een voorwerp van vroeger mee 
naar school nemen (een oud fototoestel, verre-
kijker, keukengerei). Ze kunnen dit eventueel aan 
opa en oma vragen. Als het voorwerp niet mee 
naar school mag, laat dan een foto mailen zodat 
het kind erover kan vertellen in de klas.  

Stap 7 | Terugkomen op vragen 
. 
Het kan zijn dat er vragen ontstaan vanuit de  
kinderen over het voorwerp van vroeger. Je kunt 
de vragen op stroken noteren en er later nog eens 
op terugkomen.  

Meer info? 
Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Wil 
je meer informatie of aan het werk met thematisch 
werken, spelend ontwikkelen of onderzoekend & 
ontwerpend spelen? Neem contact op met: 
 

Susanne Hoogland 
Onderwijsadviseur & Expert Jonge kind 
06 11 62 60 13 
shoogland@obdnoordwest.nl 
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