
WEEKKALENDER - WEERKALENDER - SEIZOENSKALENDER 

WEEKKALENDER 

In het pakket zitten 2 verschillende soorten weekkalenders: 
(klik op de onderstreepte delen om onmiddellijk naar de betreffende pagina te navigeren) 

De ronde, cyclische weekkalender: 
De dagen van de week zijn in cirkelvorm geschikt.  
Daardoor ervaren en zien de kinderen het ritmische,  
steeds terugkerende karakter van de dagen. 
 
 
 

De rechte weekkalender 
De dagen van de week staan naast elkaar gerangschikt. 
 
 
 
 
Zowel de cyclische als de rechte weekkalender zijn uitgevoerd in 3 lettertypes. 
Schrijfletters, leesletters en drukletters. Je kan dus zelf kiezen welke je neemt. 

 
Je kan de icoontjes (maan, dino, …) aanpassen naar het kleur dat jij verkiest of die je als school afgesproken 
hebt. 
Knip de gekleurde rondjes uit en kleef ze op de grijze iconen op de  
kalender. 



De grijs- en witgekleurde delen van de dag duiden de dagdelen aan die de kinderen op school verblijven. 
Volledig grijs: volle dag 
Half grijs: halve dag 
Witte dagen: geen school/weekend 

De dagen krijgen ook een nummer zodat je de rangorde van de dagen in de week kan bespreken. 

WEERKALENDER (10 weertypes) 

In het pakket zitten 3 uitvoeringen van de weerkalender.  
De kaarten met ronde uitsparing onderaan zijn geschikt  
om te gebruiken bij de ronde weekkalender. 
 

 
 

 
Daarnaast heb je ook nog de gewone rechte kaarten  
die je kan gebruiken bij de rechte weekkalender.



Je vindt de weerkaarten ook nog in miniatuurversie. 
Die kan je op verschillende manieren inzetten vb. Je kan ze rechtstreeks op de rechte weekkalender 
bevestigen indien je dat zou willen, maar je kan er evengoed memory of andere spelletjes mee 
spelen …  
 

 
 

Net zoals bij de weekkalender zijn alle versies van de weerkalender telkens in 3 verschillende 
lettertypes uitgevoerd. 
Schrijfletters, leesletters en drukletters. 
Je kan dus degene gebruiken die je verkiest. 
 
SEIZOENSKALENDER 

De seizoenskalender is ook cyclisch opgevat zodat de kinderen het ritmische karakter van de 
seizoenen ervaren. Knip het pijltje uit (p. 26) en bevestig met een splitpen in het midden van de 
kalender.


