
Leerlijnen leerjaar 1-2 

Technisch en  
begrijpend lezen 

Spelling Taal Rekenen Schrijven 

• herkennen van eigen naam 
en namen van gezinsleden  

• onderscheiden van klanken 
binnen een woord (hakken)  

• samenvoegen van klanken 
tot een woord (plakken)  

• onderscheiden van letters  

• rijmen  

• vergelijken van 
woordbeelden zoals poes-
loes  

• benoemen van letters  

• zelfstandig lezen van 
prentenboeken  

• zelfstandig beluisteren van 
een op band opgenomen 
verhaal 

• klankdiscriminatie  

• rijmen  

• opdelen van zin in 
woorden (hakken)  

• verbinden van 
woorden tot een zin 
(plakken)  

• opdelen van woord 
in lettergrepen 
(hakken)  

• verbinden van 
klanken tot woord 
(plakken)  

• beginklanken 
herkennen  

• herkenning van 
eigen naam  

• letters benoemen 

• kringgesprekken volgen  

• duidelijk spreken  

• in goed gevormde zinnen spreken  

• een verhaal structureren  

• initiatief tonen  

• lopende spraak goed volgen  

• de strekking van een verhaal 
goed volgen  

• toont initiatief bij groepsspel  

• een gegeven rol spelen  

• zinnen opdelen in woorden  

• rijmen  

• woorden opdelen in lettergrepen  

• woorden opdelen in klanken  

• belangstelling tonen voor boeken  

• zelfstandig een prentenboel 
‘lezen’  

• vertrouwd met de leesrichting in 
boeken  

• begrijpt de betekenissen van 
pictogrammen  

• belangstelling tonen voor 
geschreven taal  

• herkend zijn/haar eigen naam of 
andere woorden  

• eigen naam schrijven 

Sorteren en ordenen  

• ordenen; veel/weinig enz.  

• sorteren  

• benoemen veel/weinig e.d.  

• benoemen eerste/laatste  

• benoemen middelste 
 
Getalbegrip  

• tellen tot 5  

• tellen tot 10  

• terugtellen vanaf 5  

• terugtellen vanaf 10  

• synchroon tellen  

• doortellen tot 10  

• koppeling getalhoeveelheid 
 
Tijdsbesef  

• bewust zijn van biologisch, 
dagelijkse en historische tijd  

• weten dat bepaalde 
gebeurtenissen in vaste volgorde 
plaatsvinden  

• ervaren verband tussen tijd en 
klok 

 • oriënteren in de tijd 
 
Ruimtelijke oriëntatie  

• plaats van voorwerpen in de 
ruimte weergeven  

• ervaringen opdoen met dichtbij 
en veraf  

• kennen de verschillende basale 
vormen 

• oefenen van ruimtelijke 
oriëntatie, grove en fijne 
motoriek  

• oefenen van 
basispatronen 
 
 

Rekenen (vervolg) 

Meten en wegen  

• twee voorwerpen op 
gewicht kunnen 
vergelijken met een 
balans  

• twee of meer 
voorwerpen op lengte, 
breedte, hoogte en dikte 
kunnen vergelijken  

• kunnen meten met 
natuurlijke maten 

 


