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Niet alleen u heeft inspiratie nodig. Ook de

De antwoorden op de vragen hoeven niet

kinderen in uw klas hebben wel eens een

opgeschreven te worden. Het mag natuurlijk

pauze nodig in de dagelijkse sleur. Met de

wel. U kunt elk kind een droomschriftje geven.

droomkaartjes biedt u hen even ruimte voor

In het schriftje kan het kind het kaartje

zichzelf.

overschrijven. Wat er bij het kaartje komt,

Lees verder…

kan het kind zelf kiezen. Een antwoord, een
verhaaltje, een gedichtje, een tegenvraag. Alles

door Michal Janssen

mag. Geschreven, maar ook getekend!

Droomkaartjes

De droomkaartjes kunt u downloaden. Print,

Ze moeten rekenen. Netjes schrijven. De

lamineer en knip de kaartjes uit.

werkwoorden goed spellen. Nieuwe woorden

Natuurlijk kunt u of de kinderen ook zelf

leren. Misschien wel Engelse woorden leren.

droomkaartjes maken. Op de volgende pagina’s

Verkeersregels leren.

vindt u de droomkaartjes.

En ze mogen niet wiebelen. Niet krassen in
hun schrift. Niet schreeuwen door de klas. Niet
vechten op het schoolplein. Niet dromen.
Niet dromen? Wel met deze droomkaartjes!
Zo werkt het
Droomkaartjes zijn kaartjes met vragen. Om
over na te denken, om over te kletsen, … en om
over te (dag)dromen.
De droomkaartjes zijn op verschillende
manieren te gebruiken.
Bijvoorbeeld:
-	Laat elke dag een kind een kaartje trekken.
Dit kaartje mag hij de hele dag bij zich
houden.
-	Vijf minuutjes over? Laat een kind een
kaartje trekken en voorlezen. Praat er met de
kinderen over.
-	Geef aan het begin van de week vijf of zes
kinderen een kaartje. Ze mogen het kaartje
een dag bij zich houden. De volgende
dag geven ze het kaartje door aan een
klasgenootje. Aan het einde van de week is
elk kind geweest. U kunt de vijf kaartjes dan
klassikaal bespreken.
-	Geef een verdrietig kind een droomkaartje als
troostkaartje.
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Waar ben jij
trots op?

Wat zou je doen
als je een dag
onzichtbaar was?

Met wie zou jij een
dagje willen ruilen?

Wat zou je uit
willen vinden?

Wanneer heb jij
voor het laatst heel
hard gelachen?

Wat doe jij over
twintig jaar?

Van wie zou je
wel een dagje les
willen hebben?

Van wie hou jij
heel veel?

Waar denk jij
’s avonds aan voor
je gaat slapen?

Welke prijs
zou jij graag willen
winnen?

Welke mop vind jij
heel grappig?

Waar ben jij een
kampioen in?
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Hoe wil jij het liefst
getroost worden?

Wat vind jij
de leukste dag?

Waar zou jij
vandaag naar toe
willen gaan?

Welk dier zou jij
graag willen zijn?

Wie is er trots
op jou?

Wat is jouw
leukste droom?

Wat vind jij
de beste afspraak
in onze klas?

Wat zou jij
het allerliefste doen
op jouw feestje?

Als je zelf een nieuwe
naam mocht kiezen, hoe
zou je dan willen heten?

Kun jij goed helpen?

Wat zou jij doen
met 100 euro?

Waar zou jij naartoe
willen reizen?
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