
DISCLAIMER & HANDLEIDING 

De Wereld  
van Walter 

• DEZE LESKOFFER HEEFT EEN EDUCATIEF DOEL:  

Het stimuleren van taalgebruik bij jonge kinderen en dankzij taal toegang bieden tot een wereld van fantasie, observa-

tie, inzicht in gevoelens, emoties en sociale situaties.  

 

 ONTWIKKELINGSDOELEN KLEUTERONDERWIJS :  

Alle domeinen van mens & maatschappij zijn aanwezig. Daarnaast worden er ook suggesties gedaan om het  

muzische te betrekken. Ook bij Wiskunde en taal wordt stilgestaan aan de hand van de gesuggereerde vragen op de 

lesfiches in de koffer.  

 

•  IN DEZE HANDLEIDING:  

• Informatie over de personages 

• Uitleg ivm de lesfiches voor de leerkracht 

• Uitleg ivm de zoekkaarten voor de kinderen 

 

Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet ons te contacteren op info@level21.be  

 

© 2019 Level21. Alle rechten voorbehouden. Gedistribueerd in Vlaanderen, België door Level21 vzw, Veldkant 33a, 

2550 Kontich. Alle illustraties werden getekend door An Nuttin. Level21 consumentenservice:  

E-mail: info@level21.be. Bewaar onze adresgegevens, zodat u indien nodig contact met ons kunt opnemen.  

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt 

of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in eni-

ge digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het repro-

duceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik 

welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet 

 in digitale vorm of online) of in een TV-uitzending.  

INHOUD VAN DE LESKOFFER:  

 - 10 platen op 5 borden 

 - 10 kaarten met lessuggesties 

 - 1 houten staander 

 - 50 zoekkaarten 



DE WERELD VAN WALTER 

• WALTER:  

Walter is een vrolijke man die vroeger houthakker was. Nu reist hij de wereld rond en gaat hij overal op bezoek of 

maakt hij leuke uitstapjes. Walter is het liefst van al buiten.   

 

•  PLUIS de poes :  

Pluis is de kat van Walter. Zij gaat graag mee op uitstap en is er dus altijd bij. Ze speelt ook graag verstoppertje. 

Daarom kan je ze vaak niet meteen vinden.  

 

•  VIOLET de vinder :  

Violet is een prachtige blauwe vlinder. Ze fladdert in het rond. Wanneer we binnen zijn of het winter is kan je ze toch 

nog terugvinden. Zie jij waar ze verstopt zit?  

 

• Een verloren schoen: 

Het is niet helemaal duidelijk van wie de schoen is of waar deze vandaan komt. Het is wel duidelijk dat er ergens een 

verhaal achter schuilt. Een schoen raakt namelijk niet zo maar in een aquarium of in een boom terecht, toch? 

KANT A        KANT B 

DE HOOFDPERSONAGES:  

We moeten je vast al niet meer vertellen dat het mannelijke hoofdpersonage Walter heet. Maar hij is niet de enige die 

je overal kan terugvinden. Er zijn nog enkele figuren met hun eigen karaktertrekjes of vreemde verhalen die je wel 

vaker zal zien terugkomen. Leer ze hier kennen. 



LESFICHES voor de leerkracht 
We kozen voor deze leskoffer bewust voor kleine lesfiches waarmee de leerkracht vrij aan de slag kan. Je zal hier 

dus geen uitgebreidde en getimede lesfiche per vraag terugvinden. We laten jou, als leerkracht, vrij om zelf te  

bepalen wat er in jouw klas en voor jouw kinderen werkt. We helpen je natuurlijk wel (een heel eind) op weg met  

minstens 20 vragen per prent. Zo bepaal je zelf je timing en intensiteit van de les.  

KANT A        KANT B 

• KANT A:  

Deze zijde geeft de plaat weer die de kinderen te zien krijgen. De witte cirkels geven de plaats van de vaste figuren 

aan die op elke plaat terugkomen: Walter, Pluis de poes, Violet de vlinder en een verloren schoen. 

 

•  KANT B :  

De titel van de plaat geeft een richtlijn naar de periode in het jaar waarin je deze prent aan bod kan laten komen.  

 

Verder worden hier per vakdomein enkele vraagsuggesties gegeven om met de kinderen met de praat aan de slag 

te gaan. Deze vragen werden opgesteld in fuctie van de plaat, rekening houdend met de context en met realistische 

verwachtingen naar de kinderen toe. Ze werden opgesplitst in een aantal leerdomeinen:  

• Taal 

• Wiskunde 

• Wereldoriëntatie 

• Muzisch  

 

Daarnaast worden er twee woordenlijsten aangeboden, een voor jongere kinderen en een voor oudere kinderen.  

Natuurlijk ben je als leerkracht vrij om hierin te differentiëren naar niveau..  



ZOEKKAARTEN voor de kinderen 

• ZOEKKAARTEN PER PRENT:  

Per prent zijn er minstens 4 zoekkaarten + de basisfiguren.  

De afbeeldingen op de kaarten zien er nooit exact hetzelfde uit als in de prent. Er is dus sprake van een zekere  

transformatie. Een kind staat recht op de zoekkaart maar op de prent zit het neer, de mier is heel erg groot op de 

zoekkaart maar in de prent is ze erg klein.  

 

•  WERKEN MET DE ZOEKKAARTEN :  

De zoekkaarten kunnen aan de kinderen uitgedeeld worden of doorgegeven. Je kan ze ook centraal in de kring  

gebruiken.  Het is de bedoeling dat de kinderen de tekening van op de zoekkaart terugvinden op de prent.  

Je kan er ook speels mee aan de slag: 1 kind krijgt een kaart en zegt: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is … en 

noemt 1 eigenschap van de tekening. De andere kinderen kunnen dan extra vragen stellen of raden wat er op de 

zoekkaart staat. 

 

Deze zoekkaarten zijn vaak meer in detail getekend om hier ook extra bij stil te staan. Je kan de delen van een bloem 

of de delen van een mier gaan benoemen en/of tellen. Bij de boerderij heb je de groei van een ei tot kip weergegeven 

staan, bij de portefeuille kan je het geld benoemen, …  

ENKELE VOORBEELDEN 



INDEX van de ZOEKKAARTEN 
• VIER HOOFDPERONAGES: Deze komen terug op elke prent. 

• LENTE (boerderij): vogelverschrikker, bloem, evolutie van de kip, varken en big, kikker (fel groen) 

• HERFST (bos): mier, pad (donker met wratten), paddenstoel, vergrootglas, meisje met bladeren 

• KLEUTERKLAS (Terug naar school): meisje met verfhanden, dinosaurus, konijn in hok, penselen 

• PRETPARK: hamburger, portefeuille, meisje met tijgergrime en gewonde knie, sheriff 

• SPEELPLAATS: bal, snoepje, jongen met krijtjes, ridderpopjes, tweeling 

• VERKEER (straat): visbokaal, fiets, fietshelm, postbode, verkeerskegel 

• ZOMER (strand): jongen in het gips, schelp, visser, zandkasteel 

• WINKEL : kortingsbord, conserveblik mais, groenten en fruit, gebroken pot krieken, vrouw in rolstoel 

• WINTER : tas warme chocolademelk, pinguïn, sjaal,& muts, slee, sneeuwman 

• ZOO : fruitsap brikje, meisje met rood jurkje, tijger, meisje met ijsje,  

 

•  EXTRA TRANSFORMATIE :  

Soms komen items meerdere keren terug.  

De mascotte uit  het pretpark is ook een knuffel van een kindje op de speelplaats.  

Het rode dino popje uit de kleuterklas wordt door één van de kinderen op de speelplaats getekend met krijt.  

 

Wanneer je aandacht hebt voor de prenten of er vaker mee gaat werken zal je vaak nog overeenkomsten zien,  

misschien zien de kinderen deze zelf ook wel?  


