
Opdrachtkaart 
Een wigwam op het strand 
Je maakt een collage met plaatjes uit tijdschriften. Je tekent 
en schrijft er zelf bij. Zo maak je een hele grappige of 
misschien wel een serieuze of enge collage. 

 
Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 
- 2 (maar alleen kan ook) 
 

Wat heb je nodig? 
- Tijdschriften waar je in 

mag knippen 
- Tekenpapier 
- Schaar en lijm 
- Stiften of potloden 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wat ga je doen? 
1. Zoek in tijdschriften naar foto’s en plaatjes die je leuk vindt. Je knipt deze 

plaatjes helemaal uit of je knipt alleen de figuren uit. Kijk maar eens naar de 
bovenstaande collage. 

 
2. Je kijkt naar de plaatjes die je samen hebt verzameld. Zoek uit welke jullie 

allebei willen gebruiken. Welke passen bij elkaar of zijn juist heel anders? 
Bijvoorbeeld een droevige en een blije foto, een foto van een jong naast een 
bejaard persoon, oorlog en vrede, vriendschap en ruzie. Vertel om de beurt 
welke foto’s jullie samen voor jullie collage willen gebruiken en waarom. Wat 
wordt het voor een collage? Een serieuze of misschien wel een hele grappige?  
 

3. Voordat jullie de foto’s opplakken geven jullie de foto’s eerst een achtergrond. 
Bijvoorbeeld een huis, een woestijn, een racebaan of een winkel. Je kunt de 
achtergrond zelf tekenen of een hele grote foto zoeken. 
 

4. Plak de foto’s op de achtergrond. Denk goed na over een goede en originele 
plaats. 
 

5. Nu ga je er tekstjes bijzetten, deze maken je collage grappiger of juist 
serieuzer. Aan het werk nu, maak er wat van! 



Opdrachtkaart 
Een puzzeltekening 
Er zijn veel verschillende soorten vormen zoals driehoeken, 
cirkels en vierkanten. Daarnaast zijn er ook veel verschillende 
lijnen zoals gebogen, rechte, kromme en gekrulde lijnen. 
Hiermee zijn veel verschillende kunstwerken te maken. 

 
Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 

- 1-4  
 

Wat heb je nodig? 
- Voor iedereen het kopieerblad “Vormen” 
- Voor iedereen een leeg vel papier 
- Schaar en lijm 
- Stiften of kleurpotloden 

Wat ga je doen? 
1. Iedereen pakt het kopieerblad “Vormen” erbij. Jullie knippen allemaal alle 

vormen van het kopieerblad uit.  
 
2. Nu moet je creatief zijn. Bedenk wat je van de vormen zou kunnen maken en 

leg ze neer zoals jij dat wilt. Misschien zie je er een dier in, een gebouw, een 
auto of iets heel anders. Wanneer je de figuren mooi hebt neergelegd plak je 
ze op. Als je het moeilijk vindt om met deze vormen wat te maken, mag je 
natuurlijk ook je eigen vormen tekenen en uitknippen. 
Wil je het juist moeilijk maken? Spreek dan met je groepje af dat je alle 
vormen MOET gebruiken en kijk of het jullie lukt er iets moois van te maken. 
 

3. Om de tekening af te maken, teken je er verschillende soorten lijnen bij. Je 
kunt er bergen bij tekenen, een hek, een vijver….. 



Kopieerblad 
Een puzzeltekening 
Als je de laatste pakt, zeg dit dan tegen je leerkracht dan kan 
die hem opnieuw kopiëren voor anderen! 
 
 

 
 
 

 
  



Opdrachtkaart 
Ik wil worst!!! 
Een zin kan op veel verschillende manieren gezegd worden 
en door veel verschillende mensen. Hiermee gaan jullie een 
spel spelen. 
 

Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 
- 2-4 

 

Wat heb je nodig? 
- Kopieerblad “Ik wil worst!!!” 
- Pen 
- Dobbelsteen 

 

Wat ga je doen? 
1. Pak het kopieerblad “ik wil worst!!!” erbij. Jullie gaan hier een spel mee 

spelen, één iemand begint. Hij gooit de dobbelsteen 3 keer achter elkaar. Het 
eerste nummer gaat over de persoon, het tweede nummer gaat over het 
gevoel en het derde nummer gaat over de zin. Degene die met de 
dobbelsteen heeft gegooid spreekt de zin uit alsof hij die persoon is en zich zo 
voelt. Het leukste is als je erbij gaat staan en bijhorende bewegingen maakt.  
Als het een moeilijke zin is mogen de anderen tips geven over hoe het 
misschien beter lukt. 
 

2. Nu mag iemand anders, zorg dat iedereen een paar keer aan de beurt komt 
zodat jullie het steeds beter kunnen. 
 

3. Lukt dat al aardig? Nu kiest iemand steeds in gedachten een gevoel, een 
persoon en een zin. Hij beeldt dit uit. De andere groepsleden moeten raden 
wie hij was en hoe hij zich voelde. 
 

4. Als jullie dit al goed kunnen, mogen jullie in de lege vakjes op het kopieerblad 
zelf mensen, gevoelens en zinnen opschrijven om verder mee te spelen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kopieerblad 
Ik wil worst!!! 
Als je de laatste pakt, zeg dit dan tegen je leerkracht dan kan 
die hem opnieuw kopiëren voor anderen! 
 
 

1 Een deftig persoon Boos Ik heb honger en ik wil 
worst! 

2 Een kleuter Blij Het regent de laatste tijd 
erg veel 

3 Een nieuwslezer Bang Ik heb net een koe door 
de lucht zien vliegen 

4 Een stoere jongen Verlegen Ik heb wel 100 
boterhammen gegeten 

5 Een heel erg oude man Ongelukkig Ik ga vandaag het hele 
huis goed schoonmaken  

6 Een boer Verliefd Ik heb net een hele grote 
olifant opgegeten 

 
 
1  

 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
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Opdrachtkaart 
Spiegeltje, spiegeltje 
Wanneer je in de spiegel kijkt zie je je tweelingbroer of zus. 
Die doet jou precies na. Kun jij zelf ook een spiegel zijn? 
 
 

Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 
- 2-4  

 

Wat heb je nodig? 
-  

 

Wat ga je doen? 
1. Iemand is het “voorbeeld” en de ander speelt het spiegelbeeld. Ga met jullie 

gezichten tegen elkaar aanstaan. Het voorbeeld maakt een beweging, hij doet 
bijvoorbeeld zijn rechterarm langzaam omhoog. Het spiegelbeeld doet dan 
precies zoals een spiegel zijn eigen linkerarm omhoog. Oefen dit totdat jullie 
dit precies tegelijk kunnen, alsof er een echte spiegel staat.  

 
2. Hierna maak je het moeilijker. Het voorbeeld maakt na de eerste beweging 

nog een tweede beweging. Hij draait bijvoorbeeld zijn hoofd naar links. Het 
spiegelbeeld draait dan zijn hoofd naar rechts. Als jullie dit ook precies gelijk 
kunnen doen, doe je er telkens één beweging bij. Hoeveel bewegingen 
kunnen jullie achter elkaar als een echte spiegel uitvoeren? Kunnen jullie het 
ook zonder te praten? Wanneer jullie het heel goed kunnen, mogen jullie het 
misschien wel aan de klas laten zien! 
 

3. Wanneer jullie het bovenste spel goed kunnen, staat er hier een moeilijker 
spel beschreven.  
 
Spel: Sta met je gezichten naar elkaar toe. Wanneer het voorbeeld zijn 
rechterhand omhoog beweegt, doet de na-aper ook zijn eigen rechterhand 
omhoog. Helemaal niet als een spiegel dus! Doet het “voorbeeld” een stap 
naar voren, dan doet de na-aper een stap naar achter. Het voorbeeld maakt 
steeds een beweging die de na-aper precies andersom uitvoert. Probeer uit 
hoe snel jullie dit achter elkaar kunnen.  

 
 
 
 
 

Zo kan het met meerdere mensen 
tegelijk! 

 



Opdrachtkaart 
Ben jij een rekenwonder? 
Op deze kaart staan allerlei rekenraadsels en puzzels. Welke kan 
jij allemaal oplossen? 
 

Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 
- 1-2 

 
Wat heb je nodig? 

- Een papiertje om mee te rekenen 
- Een pen of een potlood 

 

Wat ga je doen? 
1. 1+11=12 

1+11+111=123 
Bij welke som komt er 123456789 uit? 

 
2. Probeer met vier vieren zoveel mogelijk verschillende uitkomsten te krijgen. 

Hieronder staan twee voorbeelden: 
44 
--- 
44 = 1  4+4-4+4=8 

 
Kan je met vier vieren de volgende uitkomsten maken? 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Je kunt ook hetzelfde doen met drie drieën. Met deze getallen kan je niet zoveel 
uitkomsten krijgen. Wie vindt de meeste? 
 

3. Het volgende rijtje is gemaakt door steeds de vorige twee getallen op te tellen: 
3  5  8  13  21 
Er is begonnen met twee willekeurige getallen 
Maak zelf ook zo’n rijtje van vijf getallen, maar dan één waarvan het laatste zo 
dicht mogelijk in de buurt van 100 uitkomt. 
 

4. Waar of niet waar? 
- Als je een even en een oneven getal bij elkaar optelt, is de uitkomst altijd 

oneven. 
- Als je twee oneven getallen met elkaar vermenigvuldigt, is de uitkomst altijd 

oneven. 
- Als je drie even getallen bij elkaar optelt, is de uitkomst altijd deelbaar door 

zes. 
- Als je een getal met als laatste cijfer 5 vermenigvuldigt met een ander getal, is 

het laatste cijfer van die uitkomst altijd 5. 
- Als je drie opeenvolgende getallen met elkaar vermenigvuldigt, is de uitkomst 

altijd deelbaar door zes 



Opdrachtkaart 
De geheime sleutel 
Je maakt verschillende sleutels waarmee getallen veranderen. 
Daarmee speel je samen een raadselspel. 
 

Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 
- 2 - 4 

 
Wat heb je nodig? 

- Voor iedereen het kopieerblad “Sleutels” 
- Pen of potlood 
- Voor iedereen een extra blaadje om mee te rekenen 

 

Wat ga je doen? 
1. Iedereen pakt het kopieerblad “Sleutels”. Je neemt allemaal een getal in je 

hoofd, bijvoorbeeld 8. Dat getal vertel je tegen niemand en je houdt het 
geheim. Dan maak je een sleutel die dit getal veranderd. Bijvoorbeeld de 
sleutel die je hieronder ziet.  

Je schrijft op een apart blaadje de 
berekening op. Dus wat de sleutel met jouw 
geheime getal doet: 
8 + 30 = 38 
38 x 2 = 76 
76 + 16 = 92 
92 : 2 = 46 

 
2. Nu ga je ook andere rekensleutels maken om je vrienden af te leiden. 

Bijvoorbeeld deze: 
Hier zou met jouw geheime getal 
uitkomen: 
8 x 2 = 16 
16 +16 = 32 
32: 2 = 16 
16-6 = 10 
 

3. Spreek goed van tevoren af hoe groot jullie de sleutels maken, hoeveel 
bewerkingen erop mogen staan en hoe groot de getallen op de sleutel mogen 
zijn. 

 
4. Nu gaan jullie spelen! Je zegt nu tegen de anderen: “Er is een sleutel 

waardoor het getal 8 verandert in 46”. Welke sleutel is dat? Je vrienden 
zoeken nu de juiste sleutel op jouw blaadje. 
Hierna kun je met de gemaakte sleutelbladen ook andere raadsels opgeven 
met nieuwe geheime getallen. Zo kunnen jullie er een spel van maken, wie 
vindt de meeste sleutels   Veel plezier! 



Kopieerblad 
Sleutels 
Als je de laatste pakt, zeg dit dan tegen je leerkracht dan kan die 
hem opnieuw kopiëren voor anderen! 

 
 

 
 
 
 

 

  



Opdrachtkaart 
Getallen speurtocht 
Je gaat in een krant zoveel mogelijk verschillende getallen 
zoeken.  
 

Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 
- 1-4 

 
Wat heb je nodig? 

- Een leeg vel papier 
- Een pen of een potlood 
- Kleurpotloden 
- Een krant  

 

Wat ga je doen? 
1. Pak een groot vel papier. Je gaat een mindmap maken. Schrijf in het midden: 

‘Getallen’. Maak dan vijf takken waarin je de volgende woorden schrijft: 
- tijd 
- prijs 
- leeftijd 
- gewicht 
- lengte / afstand 
Wil je hulp bij het maken van de mindmap? Pak dan de vaardigheidskaart 
mindmap. 
 

2. Zoek nu in een krant zoveel mogelijk getallen die bij de verschillende takken 
passen. Zoek er minimaal twee per tak. Schrijf bovenaan je mindmap welke krant 
je hebt gekozen. 

 

3. Zijn er meer soorten getallen? Maak een nieuwe tak en schrijf de woorden erbij. 
 

4. Misschien kun je er een wedstrijdje van maken in de klas. Wie vindt de meeste 
getallen? Of wie vindt de meeste verschillende soorten getallen? Spreek goed van 
tevoren de spelregels af, mag je 
bijvoorbeeld meerdere pagina’s of 
kranten gebruiken voor één mindmap?  

 
5. In de krant staan dus heel veel getallen. 

Hoe zou een krant eruit zien in een 
wereld zonder getallen? Probeer eens een 
voorpagina van zo’n krant zonder getallen 
te maken. Denk er ook aan dat mensen 
wel moeten weten hoeveel ze voor de 
krant moeten betalen, wat voor weer het 
is en van welke datum de krant is. 



Vaardigheidskaart 
Mindmap 
Tips bij het maken van een mindmap. 
(Je spreekt het uit als: maind mep) 
 
 

1. Kies een onderwerp voor je mindmap (bijvoorbeeld auto’s). 
2. Schrijf het gekozen onderwerp in het midden van een vel papier en zet er een 

cirkel omheen. 
3. Kies nu een kleur en maak hiermee vanaf de cirkel een tak. Begin op twee 

uur. Dus een beetje rechts van het midden (zoals de tak van Motor in het 
voorbeeld). Schrijf op deze tak een onderdeel van het onderwerp 
(bijvoorbeeld Motor). Aan het einde van de tak schrijf je woorden die te 
maken hebben met het onderdeel. 

4. Je kunt meerdere takken maken net zoals je hier onder op het plaatje ziet. 
Gebruik per tak een andere kleur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdrachtkaart 
Magische vierkanten 
Een magisch vierkant is een vierkant gevuld met getallen waar 
overal dezelfde rekensom uitkomt. Kan jij een magisch vierkant 
maken?  

 
Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 

- 1-4 
 

Wat heb je nodig? 
- Kopieerblad “Tovervierkanten” 
- Een schaar 
- Kopieerblad “Je eigen tovervierkanten” 
- Potlood en gum 

 
Wat ga je doen? 
1. Pak het kopieerblad “Tovervierkanten”. Iedereen die meedoet, heeft een leeg 

veldje van negen hokjes en de getallenkaartjes 1 t/m 9 nodig. Knip de 
getallenkaartjes los. 
 

2. Nu ga jij proberen een magisch tovervierkant te maken. 
Een magisch tovervierkant is een vierkant met de getallen 
er zó in, dat het totaal van de getallen in elke rij, in elke 
kolom en op de twee diagonalen steeds hetzelfde is. Jij 
gaat beginnen met een vierkant van drie bij drie waarin de 
getallen 1 tot en met 9 worden geplaatst zodat de som 
van elke rij, elke kolom en elke grote diagonaal gelijk is 
aan 15.  

 
3. Is het je gelukt om overal 15 te krijgen? Wat voor bijzonders valt je dan op? Nu 

ben je klaar voor een moeilijker vierkant. Knip van het kopieerblad de kaartjes 2 
t/m 18 uit. Bij dit magische vierkant moet overal 30 uitkomen. 

 
4. Als dit jou ook is gelukt, ben je eraan toe om zelf tovervierkanten te maken. Pak 

het kopieerblad “Je eigen tovervierkanten” er maar even bij. Je kunt kiezen uit 
een vierkant van drie bij drie maar je kan er ook één van vier bij vier of misschien 
wel vijf bij vijf maken. Het is best wel een uitdaging dus je mag die schuine lijnen 
wel even vergeten. Kijk maar eens naar de twee voorbeelden hieronder. Gebruik 
geen pen maar een gum en een potlood! 

 
   
 
 
 

 

 



Kopieerblad 
Tovervierkanten 
Als je de laatste pakt, zeg dit dan tegen je leerkracht dan kan die 
hem opnieuw kopiëren voor anderen! 
 

 

 

Deze heb je nodig bij opdracht 1 en 2: 
 

 

 
Deze heb je nodig bij opdracht 3: 
 

 

 

   

 



Kopieerblad 
Je eigen tovervierkanten 
Als je de laatste pakt, zeg dit dan tegen je leerkracht dan kan die 
hem opnieuw kopiëren voor anderen! 
Deze heb je nodig bij opdracht 4. 

 



Opdrachtkaart 
Boekenraadsels 
Wanneer je een stukje muziek hoort, weet je soms meteen 
welke liedje het is. Kun jij dit ook met een boek? 
 
 

Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 
- 2-4 

 

Wat heb je nodig? 
- Een aantal boeken 
- Pen en papier 

 

Wat ga je doen? 
1. Iedereen kiest een jeugdboek dat hij al eens gelezen heeft. Wanneer je met zijn 

tweeën bent kies je er ieder 2. 
 

2. Je laat omstebeurt je boek zien en vertelt aan de anderen waar het verhaal over 
gaat. 

 
3. Nu leggen jullie alle boeken op één tafel neer. Één iemand draait zich om, hij mag 

even niet kijken. Achter hem pakt iemand uit het groepje een boek en leest hier 
een stukje uit voor. Daarna legt hij het boek weer weg. Nu mag de omgedraaide 
persoon weer kijken en moet hij raden uit welk boek het stukje kwam. Wie raadt 
de meeste boeken? Houd jullie score bij op papier! 

 
4. Als dit goed gaat mogen jullie allemaal nog een boek pakken, erover vertellen en 

bij de andere boeken op de tafel neerleggen om het moeilijker te maken. 
 
5. Jullie kunnen er ook een ander spel van maken. 

Niemand hoeft zich om te draaien. Omstebeurt leest iemand een stukje uit een 
boek voor dat hij al gelezen heeft. De anderen moeten raden hoe het verhaal 
verder gaat.  

 
 
  



Opdrachtkaart 
Nee, dat vind ik niet 
Je spreekt in een groepje met elkaar over een onderwerp.  
 
 
 

Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 
- 3-6 
 

Wat heb je nodig? 
- Rustige plaats 
- Kopieerblad “Ik 

ben het eens met” 
 

 

Wat ga je doen? 
1. Je kiest samen een onderwerp uit deze lijst waar je over wilt praten: 

- Meisjes zijn slimmer dan jongens 
- Jongens kunnen beter sporten dan meisjes 
- Je mag geen dieren in een kooi opsluiten 
- Eens gestolen, altijd een dief 
- Je kunt maar één beste vriend(in) hebben 
- Je moet iedereen altijd laten meespelen 
- Je mag nooit vechten 
- Er zijn meer goede dan slechte mensen 
- Jagen is een sport die nodig is voor de natuur 
- Je mag soms klikken wat iemand fout doet 
- Wie genoeg te eten heeft, is niet arm 
- Soms mag je liegen 
 

2. Één iemand is de luisteraar en de rest zijn de sprekers. De luisteraar vult steeds 
het kopieerblad “Ik ben het eens met” in. Alle sprekers bedenken voor zichzelf of 
zij het met het onderwerp eens zijn of niet.  

 
3. De sprekers mogen nu omstebeurt vertellen waarom ze het er wel of niet mee 

eens zijn. De anderen mogen nu alleen maar luisteren en niets zeggen of 
onderbreken! 

 
4. Als iedereen aan de beurt is geweest mag de luisteraar zeggen met wie hij het 

eens is en waarom. Dit schrijft hij op het kopieerblad “Ik ben het eens met”. 
 

5. Hierna is iemand anders de luisteraar en kiezen of bedenken jullie een nieuw 
onderwerp.  



Kopieerblad 
Ik ben het eens met 
Als je de laatste pakt, zeg dit dan tegen je leerkracht dan kan 
die hem opnieuw kopiëren voor anderen! 
 
 

Naam luisteraar 1: 
Onderwerp 1:  
Ik ben het met ………………… eens omdat…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Naam luisteraar 2: 
Onderwerp 2:  
Ik ben het met …………… eens omdat………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Naam luisteraar 3: 
Onderwerp 3:  
Ik ben het met …………… eens omdat………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Naam luisteraar 4: 
Onderwerp 4:  
Ik ben het met …………… eens omdat………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



Opdrachtkaart
Dat wist ik 
Er zijn heel wat interessante dingen geschreven over 
bijvoorbeeld dieren, de ruimte en andere landen. Als je een 
tekst leest denk je ondertussen van alles. Schrijf deze 
gedachten eens op! Vaak begrijp je en onthoud je dan beter

                                  wat je hebt gelezen.
 
Met hoeveel personen 

- 1 
 
Wat heb je nodig? 

- Een interessante tekst
- Een leeg vel papier 
- Een pen 
- Een schaar en lijm 

 

Wat ga je doen? 
1. Zoek een kort artikel in een krant of een tijdschrift dat

dit artikel. Knip het artikel uit (als dat mag!) of maak een kopie. Plak het in het 
midden van een velletje schrijfpapier

 
2. Schrijf op het papier uit welke krant of tijdschrift het artikel komt. Schrijf ook de 

datum op.  
 
3. Onderstreep de stukjes tekst waar jij wat over wilt zeggen, bijvoorbeeld: 

a. Dat wil ik onthouden;
b. Interessant; 
c. Mee eens/oneens;
d. Verbazend; 
e. Dat zou ik ook nog willen weten…;
f. Hoe kan dat nou…;
g. Iets anders dat je denkt bij het artikel. 

 
4. Trek een lijntje van de o

jouw papier. Schrijf jouw
net hebt getrokken. Als je dit moeilijk vindt kan je op 
naar een voorbeeld. 

 
5. Het kan zijn dat je nog meer over het onderwerp wilde weten. Misschien kun je 

er iets over opzoeken in boeken of met de computer?
 

6. Vraag of jouw tekst in de klas mag hangen.
 

Opdrachtkaart 
Dat wist ik nog niet!
Er zijn heel wat interessante dingen geschreven over 
bijvoorbeeld dieren, de ruimte en andere landen. Als je een 
tekst leest denk je ondertussen van alles. Schrijf deze 
gedachten eens op! Vaak begrijp je en onthoud je dan beter
wat je hebt gelezen. 

personen kun je deze kaart doen? 

Een interessante tekst 

Zoek een kort artikel in een krant of een tijdschrift dat jij interessant vindt en lees 
dit artikel. Knip het artikel uit (als dat mag!) of maak een kopie. Plak het in het 
midden van een velletje schrijfpapier. 

Schrijf op het papier uit welke krant of tijdschrift het artikel komt. Schrijf ook de 

erstreep de stukjes tekst waar jij wat over wilt zeggen, bijvoorbeeld: 
Dat wil ik onthouden; 

Mee eens/oneens; 

Dat zou ik ook nog willen weten…; 
Hoe kan dat nou…; 
Iets anders dat je denkt bij het artikel.  

Trek een lijntje van de onderstreepte stukjes naar de rand van het artikel, op 
jouw papier. Schrijf jouw gedachten, mening en vragen op, naast de lijntjes die je 
net hebt getrokken. Als je dit moeilijk vindt kan je op de vaardigheidskaart kijken 

dat je nog meer over het onderwerp wilde weten. Misschien kun je 
er iets over opzoeken in boeken of met de computer? 

Vraag of jouw tekst in de klas mag hangen. 

nog niet! 
Er zijn heel wat interessante dingen geschreven over 
bijvoorbeeld dieren, de ruimte en andere landen. Als je een 
tekst leest denk je ondertussen van alles. Schrijf deze 
gedachten eens op! Vaak begrijp je en onthoud je dan beter         

jij interessant vindt en lees 
dit artikel. Knip het artikel uit (als dat mag!) of maak een kopie. Plak het in het 

Schrijf op het papier uit welke krant of tijdschrift het artikel komt. Schrijf ook de 

erstreep de stukjes tekst waar jij wat over wilt zeggen, bijvoorbeeld:  

nderstreepte stukjes naar de rand van het artikel, op 
gedachten, mening en vragen op, naast de lijntjes die je 

de vaardigheidskaart kijken 

dat je nog meer over het onderwerp wilde weten. Misschien kun je 



 Vaardigheidskaart
Dat wist ik nog niet!
 
Dit is een klein stukje tekst maar je kunt 
hetzelfde met een groter artikel doen!
 

  

Vaardigheidskaart 
Dat wist ik nog niet!
Dit is een klein stukje tekst maar je kunt natuurlijk precies 
hetzelfde met een groter artikel doen! 

 

 
Dat wist ik nog niet! 

natuurlijk precies 



Opdrachtkaart
Dat wist jij nog niet!
Er zijn heel wat interessante dingen geschreven over 
bijvoorbeeld dieren, de ruimte en andere landen. Als je een 
tekst leest denk je ondertussen van alles. 
het wel zo’n leuke tekst dat je wilt dat de andere kinderen uit

                         je klas hem ook lezen!
 
Met hoeveel personen 

- 1 
 
Wat heb je nodig? 

- Een interessante tekst
- 2 lege groene vellen papier
- Een pen 
- Een schaar en lijm 

 

Wat ga je doen? 
1. Zoek een interessant artikel i

het artikel uit (als dat mag!)
Zorg ervoor dat op het papier ruimte over blijft 

 
2. Schrijf op het papier uit welke krant of tijdschrift het artikel komt. Schrijf ook de 

datum op.  
 

3. Nu ga je vragen bedenken voor jouw klasgenoten over de tekst. De antwoorden 
op de vragen moeten natuurlijk wel in de tekst staan. Deze vr
het vel papier bij de tekst. Bedenk minimaal 5 vragen.

 
4. Maak ook een apart antwoordenblad

jouw tekst. Schrijf hieronder de antwoorden op de vragen.
geef je aan je leerkracht. Je blad met de tekst en de vragen leg je in de kieskast. 
Zo kunnen je klasgenoten
het antwoordenblad aan de leerkracht vragen.

 
 
  

Opdrachtkaart 
Dat wist jij nog niet!
Er zijn heel wat interessante dingen geschreven over 
bijvoorbeeld dieren, de ruimte en andere landen. Als je een 
tekst leest denk je ondertussen van alles. Misschien vind je 
het wel zo’n leuke tekst dat je wilt dat de andere kinderen uit
je klas hem ook lezen! 

personen kun je deze kaart doen? 

Een interessante tekst 
2 lege groene vellen papier 

artikel in een krant of een tijdschrift en lees dit artikel. Knip 
het artikel uit (als dat mag!) of maak een kopie. Plak het op een 
Zorg ervoor dat op het papier ruimte over blijft om op te schrijven.

Schrijf op het papier uit welke krant of tijdschrift het artikel komt. Schrijf ook de 

Nu ga je vragen bedenken voor jouw klasgenoten over de tekst. De antwoorden 
op de vragen moeten natuurlijk wel in de tekst staan. Deze vragen schrijf je op 
het vel papier bij de tekst. Bedenk minimaal 5 vragen. 

Maak ook een apart antwoordenblad. Schrijf bovenaan je naam en de naam van 
jouw tekst. Schrijf hieronder de antwoorden op de vragen. Dit antwoordenblad 
geef je aan je leerkracht. Je blad met de tekst en de vragen leg je in de kieskast. 

je klasgenoten jouw tekst lezen en de vragen maken. Later kunnen ze 
het antwoordenblad aan de leerkracht vragen.  

 

Dat wist jij nog niet! 
Er zijn heel wat interessante dingen geschreven over 
bijvoorbeeld dieren, de ruimte en andere landen. Als je een 

Misschien vind je 
het wel zo’n leuke tekst dat je wilt dat de andere kinderen uit 

en lees dit artikel. Knip 
een groen vel papier. 

om op te schrijven. 

Schrijf op het papier uit welke krant of tijdschrift het artikel komt. Schrijf ook de 

Nu ga je vragen bedenken voor jouw klasgenoten over de tekst. De antwoorden 
agen schrijf je op 

. Schrijf bovenaan je naam en de naam van 
Dit antwoordenblad 

geef je aan je leerkracht. Je blad met de tekst en de vragen leg je in de kieskast. 
jouw tekst lezen en de vragen maken. Later kunnen ze 



Opdrachtkaart 
Stamp een liedje uit de 
grond 
Je maakt samen met elkaar een ritme en maakt zo zelf een 

                                  stukje muziek                  
 
Met hoeveel personen kun je deze kaart doen? 

- 2-4 
 

Wat heb je nodig? 
- Papier en pen of potlood 
- Voorwerpen die leuke of mooie klanken maken 

 

Wat ga je doen? 
1. Hieronder zie je een reeks getallen. Iedereen probeert ritmisch voor zichzelf deze 

getallen te zeggen. Daarna zeg je het om de beurt hardop. Nu zoeken jullie 
samen een ritme. 

 
A) één twee drie vier 
B) één twee drie vier 
C) één twee drie vier 
D) één twee drie vier vijf zes ze-ven (snel) 
E) één twee drie vier vijf zes ze-ven (snel) 
F) één twee drie vier 
G) één twee drie vier 
H) één twee drie vier 

 
2. Klinkt dat goed samen? Nu zoeken jullie allemaal voorwerpen waarmee jullie 

geluiden kunnen maken. Een potje, een lat, een pennendoosje. Je kunt op de 
voorwerken tikken maar je kunt ook in je handen klappen, op de grond stampen 
of je lippen laten trillen. Zoek de mooiste en leukste geluiden op. Je kunt ook een 
tekst zeggen op het ritme. Bijvoorbeeld: “Wie wil mij een centje geven”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Als iedereen iets gekozen heeft en even geoefend heeft verdelen jullie de 
ritmische zinnen. Wie krijgt A, wie krijgt B, etc.  
Jullie schrijven op hoe jullie muziekstukje eruit ziet. Bijvoorbeeld zo: 

 
A) Eefje tikt op een blikje 
B) Pietje klapt in zijn handen 
C) Inne stampt op de grond 
D) Dries en Eefje zeggen samen het zinnetje: “Wie wil mij een centje geven”.  
E) Inne tikt op een pennendoos 
F) Dries tikt op de tafel 
G) Iedereen klapt in zijn handen 
H) Iedereen stampt op de grond 

 
4. Zoek naar afwisseling. Misschien kunnen jullie ook echte muziekinstrumenten 

gebruiken. Misschien kunnen jullie wel meer tekst bedenken voor op het liedje of 
laten jullie de tekst helemaal weg. Maak ook afspraken over hard en zacht. Zorg 
ervoor dat niets te luid of te zacht klinkt. 

 
5. Even oefenen, als het goed klinkt kunnen jullie het aan de klas laten horen. 

 
 
 

 

 
 
  



Opdrachtkaart
Je eigen tune
Je maakt van een oud liedje een spiksplinter nieuw, eigen 
lied. 
dat je geen tijd meer hebt om naar school te gaan!

 
Met hoeveel personen 

- 1-3 
 

Wat heb je nodig? 
- Kopieerblad “Voorbeeldliedjes”
- Papier en pen 

 
Wat ga je doen?  

1. Je kiest eerst samen een liedje dat je goed kent. Dit kan een 
kinderliedje zijn of een liedje van tv. Je kunt er bijvoor
kopieerblad “Voorbeeldliedjes” kiezen. Als je dit voor de eerste keer doet is 
een kort liedje makkelijker. Zorg ervoor dat je het originele liedje goed kent 
en de tekst bij de hand hebt, dit werkt makkelijker

 
2. Bepaal nu eerst waar het liedje over moet gaan. Bedenk een thema, het moet 

niet zomaar over van alles en nog wat gaan.
 

3. Nu kijk je naar de originele tekst van het liedje. Dat gaat veranderen! Begin 
met de eerste zin he
voor jezelf of het nog wel op de melodie klopt. Soms kan het moeilijk zijn om 
voor een stukje een tekst te bedenken. Je 
en er later nog eens naar kijken
 

4. Is het jullie dan echt gelukt? Misschien wil straks de hele groep j
zingen!  
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Opdrachtkaart 
Je eigen tune 
Je maakt van een oud liedje een spiksplinter nieuw, eigen 
lied. Wie weet, heb je na deze opdracht wel zoveel 
dat je geen tijd meer hebt om naar school te gaan!

personen kun je deze kaart doen? 

Kopieerblad “Voorbeeldliedjes” 

Je kiest eerst samen een liedje dat je goed kent. Dit kan een 
kinderliedje zijn of een liedje van tv. Je kunt er bijvoorbeeld één uit het 

oorbeeldliedjes” kiezen. Als je dit voor de eerste keer doet is 
een kort liedje makkelijker. Zorg ervoor dat je het originele liedje goed kent 

de hand hebt, dit werkt makkelijker. 

Bepaal nu eerst waar het liedje over moet gaan. Bedenk een thema, het moet 
niet zomaar over van alles en nog wat gaan. 

Nu kijk je naar de originele tekst van het liedje. Dat gaat veranderen! Begin 
met de eerste zin herschrijven. Ga steeds een zin verder. Zing of neurie steeds 
voor jezelf of het nog wel op de melodie klopt. Soms kan het moeilijk zijn om 
voor een stukje een tekst te bedenken. Je kunt dit stukje dan even overslaan 
en er later nog eens naar kijken. 

jullie dan echt gelukt? Misschien wil straks de hele groep j

Je maakt van een oud liedje een spiksplinter nieuw, eigen 
Wie weet, heb je na deze opdracht wel zoveel succes 

dat je geen tijd meer hebt om naar school te gaan! 

Je kiest eerst samen een liedje dat je goed kent. Dit kan een bekend 
beeld één uit het 

oorbeeldliedjes” kiezen. Als je dit voor de eerste keer doet is 
een kort liedje makkelijker. Zorg ervoor dat je het originele liedje goed kent 

Bepaal nu eerst waar het liedje over moet gaan. Bedenk een thema, het moet 

Nu kijk je naar de originele tekst van het liedje. Dat gaat veranderen! Begin 
Zing of neurie steeds 

voor jezelf of het nog wel op de melodie klopt. Soms kan het moeilijk zijn om 
dit stukje dan even overslaan 

jullie dan echt gelukt? Misschien wil straks de hele groep jullie liedje wel 



Kopieerblad
Voorbeeldliedjes
Als je de laatste pakt, zeg dit dan tegen je leerkracht dan kan 
die hem opnieuw kopiëren voor anderen!
 
 

Kun jij deze liedjes omtoveren tot vernieuwde toffe versies?
 
Berend Botje 

 

Berend Botje ging uit varen  
Met zijn scheepje naar Zuidlaren
De weg was recht, de weg was krom
Nooit kwam Berend Botje weerom 
 
Een twee drie vier vijf zes zeven
Waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar 
Hij is naar Amerika 
 
Amerika, Amerika 
Driemaal in de rondte van je hopsasa! 
 
Vader Jacob 

 
Vader Jacob, Vader Jacob,  
Slaapt gij nog?, slaapt gij nog? 
Alle klokken luiden!, alle klokken luiden! 
Bim bam bom, bim bam bom 
 
Ik zag twee beren 

 
Ik zag twee beren broodjes smeren 
Oh, het was een wonder  
't Was een wonder, boven wonder, 
dat die beren smeren konden 
Hi hi hi, ha ha ha  
Ik stond erbij en ik keek er naar 
 
 
 

 
 
 

Kopieerblad 
Voorbeeldliedjes 
Als je de laatste pakt, zeg dit dan tegen je leerkracht dan kan 
die hem opnieuw kopiëren voor anderen! 

liedjes omtoveren tot vernieuwde toffe versies? 

 
Met zijn scheepje naar Zuidlaren 
De weg was recht, de weg was krom 
Nooit kwam Berend Botje weerom  

Een twee drie vier vijf zes zeven 
Waar is Berend Botje gebleven? 

 

Driemaal in de rondte van je hopsasa!  

In Holland staat een huis

 
In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis, ja, ja
Van je singela singela hopsas
In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis 
 
In dat huis daar woont een heer
In dat huis daar woont een heer
In dat huis daar woont een heer, ja, ja
Van je singela singela hopsasa
In dat huis daar woont een heer
In dat huis daar woont een heer
 
En die heer die kiest een vrouw
En die heer die kiest een vrouw
En die heer die kiest een vrouw, ja, ja
Van je singela singela hopsasa
En die heer die kiest een vrouw
En die heer die kiest een vrouw
 
En die vrouw die kiest een kind
En die vrouw die kiest een kind
En die vrouw die kiest een kind, ja , ja
Van je singela singela hopsasa
En die vrouw die kiest een kind
En die vrouw die kiest een kind
 

Slaapt gij nog?, slaapt gij nog?  
luiden!, alle klokken luiden!  

Bim bam bom, bim bam bom  

Ik zag twee beren broodjes smeren  

't Was een wonder, boven wonder,  
dat die beren smeren konden  

Ik stond erbij en ik keek er naar  

Als je de laatste pakt, zeg dit dan tegen je leerkracht dan kan 

In Holland staat een huis 

 
 

In Holland staat een huis, ja, ja 
Van je singela singela hopsasa 

 
 

In dat huis daar woont een heer 
In dat huis daar woont een heer 
In dat huis daar woont een heer, ja, ja 
Van je singela singela hopsasa 
In dat huis daar woont een heer 
In dat huis daar woont een heer 

n die heer die kiest een vrouw 
En die heer die kiest een vrouw 
En die heer die kiest een vrouw, ja, ja 
Van je singela singela hopsasa 
En die heer die kiest een vrouw 
En die heer die kiest een vrouw 

En die vrouw die kiest een kind 
n kind 

En die vrouw die kiest een kind, ja , ja 
Van je singela singela hopsasa 
En die vrouw die kiest een kind 
En die vrouw die kiest een kind 


