


doos
1
2
3
4








1 kast
4 dozen
overzicht :
MB
6+
7+
8+
Basis

groep
3
4
5
alle

BB
9+
10+
11+
Basis

1 lade:
start met de onderste.
1 doos :
start met
groep 3 voor de MB kast.
&
groep 6 voor de BB kast.

groep
6
7
8
alle

lade
4 (onder)
3
2
1 boven



Sorteer alle dozen.
4 per bouw.
Zet de pakketten op/bij de
kast waar het in gaat.
Als je samen begint met
uitpakken:

! 1 doos tegelijk!

1. Maak voorzichtig de doos
open.
2. Haal het losse
verpakkingsmateriaal er
rustig uit.
3. Leg de losse witte kaarten en
grote vellen met kleine
kaartjes even apart. Markeer
met een briefje welke groep,
of leg even terug in de lege
doos.
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bakjes

4. Haal alle houten doosjes
eruit. & Sorteer op kleur in de
lade: -met titel omhoog-

bovenaanzicht lade:

Gele doosjes links,
groen en blauw ernaast.
voorbeeld
De kaartenbakjes in het 4e vak van
de lade zetten op volgorde zoals
voorbeeld “bovenaanzicht” lade.


Alle kaarten A6 formaat: geel/groen/blauw :



1-16 achterop een kaart betekent: dit is de 1e
kaart van de 16...
Het is tevens de DEKSEL van een doosje.
1-1 achterop de kaart is een losse verwerking,
hierbij hoort geen doosje, past in het 4e vak van
de lade in een open bakje.









Lade 3:
Doos groep 4 voor de MB kast/
Doos groep 7 voor de BB kast.
Lade 2:
Doos groep 5 voor de MB kast/
Doosgroep 8 voor de BB kast.

1. Sorteer de kaarten op kleur.
2. Draai de stapel kaarten om
en sorteer de kaarten op 1-1
of 1-meer
3. 1-1 kaarten in het 4e vak in
de juiste bakjes doen.
4. “1-meer” zijn de deksels van
de doosjes. Leg deze alvast
in het juiste vak.

Idem als bij lade 4.
Kaarten 1-1 sorteren
Deksel- kaartjes in juiste vak bij de
doosjes klaarleggen.
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 Lade 1:
Inhoud v.d. doos BASIS
-Latjes: breed en smal
-verschillende type kaarten:
Raad &Daad / woordlijsten/ spelling/ woordbenoemen/
ontleden/ werkwoorden



Losse houten plankjes=
Lade verdelers, naar keuze gebruiken,








8

Samenwerken,
Kaartjes los buigen, knakken, voorzichtig scheuren.
Benoemen, de titels op de kaartjes verschillen soms
met de naam op de doosjes
Goed kijken, lezen, overzicht houden.
Af en toe de inhoud bekijken vergroot het plezier en
inzicht in het werk.
.






Sorteer de verschillende
kaarten
Zoek de juiste maat bakken.
alle hoge bakjes boven op de
kast
leg de plankjes naar eigen
inzicht tussen de bakjes in de
vierde lade.
laat de plakstrip zitten. Losse
plankjes is prettiger en
makkelijker in gebruik.
(schoonmaak bijv. )
Zorg ervoor dat je de kaarten
vellen uit 1 doos neemt !!
(dus 1voor 1 een lade
inrichten!)
Samenwerken en
communicatie is belangrijk,
benoem wat je (nodig) hebt…
Denk aan “kwartetten” !
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