
 
 

De 
stip 

 

Een verhaal over  

‘ik kan het niet’…  

of toch wel? 

 

 

Nodig 
Papier, potlood, kleurpotloden/stiften, krijt, verf..  

net wat je in huis heb aan creatief materiaal.  

Het prentenboek ‘De stip’ van Peter Reynolds: 

hier kun je het bekijken en luisteren, hier kun je het bekijken en zelf (voor)lezen.  
 

Denk je dat je kind te oud is voor een prentenboek? Probeer het maar eens uit, 

je zult verbaasd zijn! Kinderen houden van verhalen, van mooie tekeningen.  

En een goed boek, zoals deze, leent zich voor alle leeftijden. Dit komt doordat er 

verschillende lagen in zitten, en ieder kind het dus op zijn/haar eigen niveau tot 

zich neemt. 

 

Opdracht 

Lees/kijk samen het prentenboek ‘De stip’. Floor zegt dat ze niet kan tekenen: 

daar weet de juf wel een oplossing voor! Zet maar gewoon een stip op het 

papier, En je naam eronder.  Dan gebeurt er iets met Floor… 

 

‘Wat gebeurde er in het boek?’ is de vraag die je daarna stelt.  

Meer niet. En je luistert, naar dat wat jouw kind er van opgepikt heeft.  

 

En daarna; ‘Kun jij ook iets maken met stippen?’  

Misschien komt je kind zelf met ideeën, misschien moet je hem/haar een beetje 

op weg helpen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door allerlei verschillend materiaal 

aan te bieden, vaak gaat het dan al ‘borrelen’ bij je kind.  

Je kunt je kind ook helpen door er samen voor te gaan zitten en gewoon te 

beginnen. Net als Floor, met een stip. Wat zou de volgende stap kunnen zijn…? 

 

Toch meer inspiratie nodig? Hier wat ideetjes! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_-k8biOVrY4
https://www.slideshare.net/BoarConsultants/de-stip-7054931


 

wat levert  
het op?  

 

Dit is een opdracht waarbij je kind spelen-

derwijs en zonder erover te hoeven praten, 

een heleboel ‘voer tot nadenken’ krijgt. 

Zeker voor de ‘doeners’ is dat fijn.  

  

En het mooie is dat ieder kind dát uit het 

verhaal haalt, wat voor hem/haar speelt! 

 

“Floor dacht dat ze het niet kon, maar ze 

kon het wél… Dat heb ik  ook weleens…” 

“Soms moet je gewoon beginnen als iets 

moeilijk is, en dan komt het wel goed.” 

“Soms lijken dingen heel moeilijk, terwijl dat 

eigenlijk helemaal niet zo is. Ik heb dat ook 

vaak met rekenen, eigenlijk kan ik het 

best…”  

 

Bovendien ben je lekker samen met je kind 

aan de slag, en de verbinding die je kind   

hierbij voelt is één van de bouwstenen van 

zelfvertrouwen. Super waardevol dus!  

 

 

… met stift, kleurpotlood of krijt kun je al van alles doen!  

     Maak het jezelf niet te moeilijk.  

 

 … met verf en bijvoorbeeld wattenstaafjes of een ander  rond  

     voorwerp kun je stempelen.  

 

… met ronde stickers/ papieren figuurtjes om op te plakken    

     heb je meteen een mooi resultaat. 

 

… je kunt allerlei  ronde voorwerpen in huis zoeken die je om  

     kunt trekken, waardoor je allemaal cirkels door elkaar heen  

     maakt. Dat creëert weer nieuwe vormen, die kun je weer  

     inkleuren. 

 

… je kunt ‘gewoon’ een stip tekenen, en daarna kijken wat je  

     ervan kan maken. Als je er pootjes aanmaakt wordt het  

     een beestje, met een touwtje eraan een ballon… 

 

 

 

 

 

… laat je inspireren door dit kunstwerk! 

    Het is van de kunstschilder Kandinsky  

    en is wereldberoemd.  

     Dit kunnen jullie ook, toch?  

 

(Ennuh… vergeet niet je naam eronder 

te zetten!) 
 

  

www.sijskindercoaching.nl 


