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WAT ZIT ER IN DE 
KOFFERS?

Thematische handleiding
46 foto’s
Lesbenodigdheden
> Voorwerpfoto’s
> Cijferkaarten
> Woordkaarten
> Prentkaarten
> Bommetjes
> Categoriekaarten
> Codekaart (digitaal)
> Memorykaarten (digitaal)
> Cirkelsjabloon (digitaal)
> Sjabloon interview (digitaal)
> Situatiekaarten (digitaal)
> Woordfiche (digitaal)

Voorwerpen
 
> Bakkersvorm: hoorntje
> Bakkersvorm: chocolade eieren
> Muntstukken
> Hak van een schoen
> Stempel
> Vleesmolen
> Leest
> Gesp
> Contrefort
> Zool
> Versiering
> Portefeuille
> Juwelen
> Doodsprentje
> Scheermateriaal

> Algipan
> Krulspelden
> Deodorant
> Schoenenborstel
> Portugees vissershuisje
> Postzegels
> Kaart Oslo
> Brief Congo
> Citymap
> Geld
> Zakspiegel
> Overlijdensbericht
> Wafelijzer
> Twee dobbelstenen
> Twee pionnen
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Voor je start, bekijk je uiteraard 
best zelf de inhoud van de koffers. 
De koffers bevatten oude foto’s en 
talrijke voorwerpen passend bij het 
thema. Daarnaast vind je er een 
handleiding voor de leerkracht.

De koffer is opgebouwd in vier fases 
waarbij elke fase inspeelt in op het 
taalniveau van de leerlingen. Elke 
fase bevat een aantal opdrachten 
die telkens bestaan uit twee delen. 
Eerst is er een basisopdracht 
en wanneer de basisopdracht 
vlot is verlopen kan deze verder 
uitgebreid worden met de 
uitbreiding van de basisopdracht.
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HANDLEIDING  WIE BEN IK?

OPDRACHT
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Tien voorwerpfoto’s en tien overeenkomende voorwerpen
BENODIGDHEDEN Chronometer
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De leerkracht legt de opdracht uit en doet deze voor: “Ik kijk 
naar de foto, ik zoek het voorwerp in de koffer en ga zo snel mogelijk 
terug naar mijn team, de volgende leerling doet hetzelfde tot ons team 
al het materiaal heeft verzameld.” De leerkracht verdeelt een vijftal foto’s 
per groep, per ronde. Het team dat het snelste alles verzamelt, wint de 
ronde. De leerkracht kiest hoeveel rondes er worden gespeeld.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Tien voorwerpfoto’s, tien overeenkomende voorwerpen en 
een blinddoek
BENODIGDHEDEN Chronometer
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De leerkracht legt de opdracht uit en doet deze voor: “Ik kijk 
naar de foto. Ik doe een blinddoek om zodat ik niets kan zien en zoek het 
voorwerp in de koffer! Ik voel met mijn handen en zoek het voorwerp. 
Lukt het mij niet alleen, dan mag mijn team mij helpen. Zodra ik het 
voorwerp heb, ga ik zo snel mogelijk terug naar mijn plaats. De volgende 
leerling doet hetzelfde tot ons team al het materiaal heeft verzameld.” 
De leerkracht verdeelt een vijftal foto’s per team, per ronde. De groepen 
zoeken samen in de koffer. De snelste groep wint de ronde. De leerkracht 
kan de zoektijd per groep meedelen aan de klas.

F A S E 1

Optioneel: De groepen kunnen om 
beurt een ronde spelen. De anderen 
kijken hoe de andere groep te werk 
gaat. Hierbij is een chronometer 
belangrijk om de snelste tijd te 
bepalen.

Optioneel: De groepen kunnen om 
beurt een ronde spelen. De anderen 
kijken hoe de andere groep te werk 
gaat. Hierbij is een chronometer 
belangrijk om de snelste tijd te 
bepalen.

ZOEK HET IN 
DE KOFFER!
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F A S E 1

OPDRACHT 
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Zeven voorwerpfoto’s en zeven overeenkomende voorwerpen
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Klassikaal

OPDRACHT De leerkracht legt de zeven voorwerpen op tafel en benoemt 
ze. De leerkracht laat de leerlingen naar de voorwerpen kijken waarna 
één leerling even uit de klas gaat. De leerkracht verwijdert één of twee 
voorwerpen waarna de leerling terug binnen mag komen. Deze leerling 
zoekt de foto’s van de voorwerpen die weg zijn. De volgende ronde mag 
een andere leerling de klas verlaten en raden wat er verdwenen is.

UITBREIDING 
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Zeven voorwerpfoto’s, zeven overeenkomende voorwerpen
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee leerlingen. De rest van de groep helpt deze leerlingen.

OPDRACHT De leerkracht legt de zeven voorwerpen op tafel en benoemt 
ze. De leerkracht laat de leerlingen naar de voorwerpen kijken. Hierna 
verlaten twee leerlingen even de klas terwijl de rest van de groep vier 
voorwerpen in de klas verstoppen. De twee leerlingen komen terug 
de klas binnen en de andere leerlingen laten hen de foto’s zien van de 
voorwerpen die weg zijn. Ze moeten deze voorwerpen terugvinden in de 
klas. De andere leerlingen mogen helpen door warm(er) of koud(er) te 
zeggen.

Optioneel: Leg meer foto’s op tafel 
waaruit de leerling dan kan kiezen.

WAT IS 
WEG?
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OPDRACHT
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Voorwerpen
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De leerkracht geeft een voorwerp aan één leerling. Deze 
leerling moet uitbeelden waarvoor het voorwerp dient en moet hierbij 
het voorwerp gebruiken. Het team van deze leerling moet raden of dit 
correct (duim omhoog) of niet correct (duim omlaag) is. De twee groepen 
komen om de beurt aan bod tot op het moment dat alle voorwerpen 
besproken zijn.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Voorwerpfoto’s en bijhorende voorwerpen
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De leerkracht geeft een voorwerpfoto aan één leerling. De 
andere leerlingen weten niet wat er op de foto staat. Deze leerling moet 
uitbeelden waarvoor het voorwerp dient en moet hierbij een zelfgekozen 
voorwerp gebruiken mét geluid. Dit gekozen voorwerp kan het voorwerp 
zijn dat op zijn voorwerpfoto staat, maar het kan ook een ander voorwerp 
zijn. Het team van deze leerling moet raden of dit het voorwerp op zijn 
kaartje is (duim omhoog) of niet (duim omlaag). Daarna laat de leerling 
het eigenlijke voorwerp zien. Na de eerste ronde komt een leerling van 
een andere groep naar voor tot alle gekozen voorwerpfoto’s op zijn.

Optioneel: De groepen kunnen om 
beurt een ronde spelen. De anderen 
kijken hoe de andere groep te werk 
gaat. Hierbij is een chronometer 
belangrijk om de snelste tijd te 
bepalen.

WAARVOOR 
DIENT DIT?

F A S E 1
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Zeven voorwerpen en twee sets cijferkaarten
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De leerkracht plaatst zeven voorwerpen vooraan op een rij. 
De leerkracht nummert deze voorwerpen met de eerste set cijferkaarten. 
De leerkracht geeft aan één leerling van groep A een willekeurige 
cijferkaart uit de tweede set. De anderen mogen het cijfer niet zien. De 
leerling beschrijft het voorwerp aan de hand van enkele bijvoeglijke 
naamwoorden. Bv.: Het is groot/klein. Het is dik/dun. Het is licht/zwaar. 
Het is geel/zwart… De groepsleden moeten raden over welk voorwerp 
het gaat. Groep B kijkt hoe groep A dit aanpakt. Is het voorwerp geraden, 
gaat de beurt naar groep B.

UITBREIDING 
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Zeven voorwerpen, twee sets cijferkaarten en één blinddoek
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De leerkracht blinddoekt één leerling van groep A. De anderen 
uit groep A draaien zich om. Ze mogen het voorwerp niet zien, maar 
moeten aandachtig luisteren naar wat de geblinddoekte leerling zegt. 
De leerkracht geeft die ene leerling een voorwerp. De leerling voelt het 
voorwerp en beschrijft het voorwerp aan de hand van enkele bijvoeglijke 
naamwoorden. Bv.: Het is groot/klein. Het is dik/dun. Het is licht/zwaar. 
Het is geel/zwart… Het voorwerp wordt vervolgens terug geplaatst in 
de rij. De rest van groep A mag zich opnieuw omdraaien. Zij zien nu alle 
voorwerpen en raden over welk voorwerp het ging. Zodra het voorwerp 
geraden is, gaat de beurt naar groep B.

BESCHRIJF EEN 
VOORWERP

F A S E 1
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OPDRACHT
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Zeven voorwerpen
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Klassikaal

OPDRACHT De leerkracht geeft opdrachten waarbij de leerlingen de 
voorwerpen op verschillende manieren moeten rangschikken. Mogelijke 
opdrachten: ‘Rangschik de voorwerpen van klein naar groot.’ ‘Rangschik 
de voorwerpen van licht naar zwaar.’ ‘Rangschik de voorwerpen van oud 
naar nieuw.’ ‘Rangschik de voorwerpen van dun naar dik.’

UITBREIDING
DOEL De leerlingen ontdekken spelenderwijs de voorwerpen van de koffer.
KOFFERMATERIAAL Zeven voorwerpen en één blinddoek
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Klassikaal

OPDRACHT De leerkracht blinddoekt één leerling. Die leerling moet 
de voorwerpen rangschikken volgens de gegeven opdracht. Mogelijke 
opdrachten: “Rangschik de voorwerpen van klein naar groot.” “Rangschik 
de voorwerpen van licht naar zwaar.” “Rangschik de voorwerpen van dun 
naar dik.” De anderen kijken toe.

RANGSCHIK DE 
VOORWERPEN

Optioneel: De leerlingen krijgen na een 
bepaalde tijd de toestemming van de 
leerkracht om informatie te geven zodat 
de geblinddoekte leerling geholpen 
wordt. De opdracht ‘Rangschik de 
voorwerpen van oud naar nieuw,’  
zal niet alleen lukken. Hiervoor moeten 
de medeleerlingen mondeling helpen 
en de geblinddoekte leerling duidelijke 
instructies geven. Samenwerken om 
de voorwerpen te rangschikken is dus 
de boodschap.

F A S E 1
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F A S E
 

2

OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen de basiswoordenschat associëren met beelden.
KOFFERMATERIAALTwintig prentkaarten met twintig bijhorende woordkaarten.
Twee dobbelstenen en twee pionnen
BENODIGDHEDEN Bord en magneten
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De klas wordt in twee groepen verdeeld. De leerkracht hangt 
de gekozen prenten zichtbaar op het bord. De leerkracht overloopt de 
bijhorende woordkaarten één voor één en laat de groepen om beurt de 
woordkaarten bij de juiste prent hangen. Let op: bij een fout antwoord 
krijgt deze groep een streepje.

De leerkracht verzamelt alle prenten van het bord en schudt ze door 
elkaar. De woordkaarten blijven hangen. Ze blijven zichtbaar doorheen 
heel het spel. Ondertussen plaatsen de twee groepen zich tegenover 
elkaar met in het midden genoeg plaats om de prenten te leggen. Na het 
schudden legt de leerkracht de prenten met de rug naar boven tussen 
de groepen in. De prenten mogen niet in een wirwar door elkaar liggen, 
maar worden neergelegd in een opeenvolgende structuur.

Elke groep krijgt een dobbelsteen en een pion die ze op de eerste prent 
zetten. De leerlingen uit de groepen moeten om beurt antwoorden 
zodat iedereen aan bod komt. Groep A gooit met de dobbelsteen. Groep 
A mag de pion evenveel stappen verzetten als het aantal ogen op de 
dobbelsteen. Eén prent is gelijk aan één stap.

Groep A draait de prent om zodat deze zichtbaar is voor iedereen. Welk 
woord hoort bij deze prent? Bij een juist antwoord mag de groep blijven 
staan. Bij een fout antwoord, moeten ze al hun stappen terugzetten en 
krijgen ze één streep. De prent wordt telkens weer omgedraaid. Nu is 
het aan groep B. Dit gaat door tot één groep op de laatste prent belandt. 
Opgelet! De groepen moeten het exacte aantal ogen gooien om op de 
laatste prent te eindigen. Worden er te veel ogen gegooid dan moet deze 
groep stappen terugzetten.

Zodra een groep op de laatste prent terechtkomt, is het spel afgelopen. 
Dit betekent niet dat deze groep wint. De groep die niet als eerste op de 
laatste prent kwam, krijgt drie streepjes. De streepjes worden geteld. De 
groep met het minst aantal streepjes is gewonnen.

SPELEN MET 
WOORDEN

Afhankelijk van de groep kunnen de 
leerlingen de woordkaarten aanwijzen 
(visuele herkenning) OF de woorden 

uitspreken.
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UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen de basiswoordenschat associëren met beelden.
KOFFERMATERIAAL Twintig prentkaarten met twintig bijhorende, 9 woordkaarten, 
twee dobbelstenen, twee pionnen en bommetjes
BENODIGDHEDEN Bord en magneten
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT
1) De opdracht verloopt hetzelfde, alleen voegt de leerkracht 1 à 2 
bommetjes toe aan de reeks prentkaarten. De groep die op een bommetje 
terechtkomt, moet weer naar start.
2) De opdracht verloopt hetzelfde, alleen voegt de leerkracht 1 à 2 
bommetjes toe aan de reeks prentkaarten. De groep die op een bommetje 
terechtkomt, krijgt een streepje.
3) De opdracht verloopt hetzelfde, alleen hangt de leerkracht meer 
woordkaarten op het bord dan dat er nodig zijn voor het spel.

SPELEN MET 
WOORDEN
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen een verband leggen tussen woorden en koffervoorwerpen.
KOFFERMATERIAAL Tien voorwerpen, een codekaart, een alfabetposter en 
alfabetkaarten
BENODIGDHEDEN Pen, papier en tien codekaarten
GROEPSOPDRACHT Twee à drie leerlingen per groep

OPDRACHT
De klas wordt verdeeld in groepjes van twee à drie leerlingen. Elke groep 
krijgt één codekaart en een alfabetkaart. De groepen proberen de code 
te kraken en schrijven het juiste antwoord op de achterkant van de kaart. 
De eerste groep die weet welk voorwerp of welke foto ze zoeken, mag 
hun codekaart daarbij leggen. Er mag maar één groep tegelijkertijd zijn 
codekaart linken aan een voorwerp.

Indien de eerste groep een juist antwoord heeft gegeven, mag deze groep 
het voorwerp of de foto meenemen naar hun tafel. Indien het fout is, dan 
krijgt de volgende groep een kans. wanneer geen enkele groep het juiste 
antwoord geeft, dan neemt de leerkracht het voorwerp of de foto weg 
die bij deze codekaart hoort en dan verliest iedereen deze ronde. Bij de 
volgende ronde krijgen alle groepen een nieuwe codekaart en gaat het 
spel weer van start. Het spel eindigt als alle voorwerpen weg zijn. De 
groep met de meeste voorwerpen en/of foto’s wint de opdracht.

KRAAK 
DE CODE

Optioneel: Afhankelijk van het 
taalniveau kan de leerkracht de 
gekozen woordkaarten op voorhand 
bij de bijhorende voorwerpen of de 
passende foto’s leggen als hulpmiddel.

VOORBEREIDEND WERK 
De leerkracht selecteert woorden 
uit de koffer afhankelijk van het 
taalniveau van de groep en creëert 
codekaarten. Er zit een voorbeeld in 
de koffer. Een codekaart bevat een 
reeks cijfers die staan voor letters 
uit het alfabet (zie alfabetkaart). Zo 
vormen de leerlingen woorden die 
verwijzen naar voorwerpen uit de 
koffer. Voorbeeld: 12-1-20 = LAT.

IN DE KLAS 
De leerkracht legt de voorwerpen 
of de foto’s horende bij de gekozen 
woorden op tafel.
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UITBREIDING
DOEL:De leerlingen kunnen een verband leggen tussen woorden en koffervoorwerpen.
KOFFERMATERIAAL Tien voorwerpen, een codekaart, een alfabetkaarten 
en bommetjes
BENODIGDHEDEN Pen, papier en tien codekaarten
GROEPSOPDRACHT Twee à drie leerlingen per groep

OPDRACHT
Zodra alle codes zijn gekraakt, leest de leerkracht een serie woorden voor. 
Deze woorden zijn de antwoorden van de codekaarten. De leerlingen 
leggen hun antwoorden in de juiste volgorde zoals de leerkracht deze 
voorleest.

Let op! De leerkracht zegt drie woorden die niet in de codekaarten zitten 
verwerkt. Als de leerlingen deze woorden horen, moeten ze een bommetje 
leggen. Afhankelijk van het taalniveau van de klasgroep, kan de leerkracht 
deze reek woorden herhalen. De groep met de meest accurate volgorde, 
bommen incluis, wint het spel.

KRAAK 
DE CODE

VOORBEREIDEND WERK 
De leerkracht selecteert woorden 
uit de koffer afhankelijk van het 
taalniveau van de groep en creëert 
codekaarten. Er zit een voorbeeld in 
de koffer. Een codekaart bevat een 
reeks cijfers die staan voor letters 
uit het alfabet (zie alfabetkaart). Zo 
vormen de leerlingen woorden die 
verwijzen naar voorwerpen uit de 
koffer. Voorbeeld: 12-1-20 = LAT.

IN DE KLAS 
De klas wordt verdeeld in groepjes 
van twee à drie leerlingen. 
Elke groep krijgt tien dezelfde 
codekaarten, vijf bommetjes en 
een alfabetkaart. De groepen 
proberen de codes te kraken met 
behulp van de alfabetkaart en 
schrijven de juiste antwoorden op 
de achterkant van de codekaarten.

Optioneel: De leerlingen krijgen 10 à 15 
minuten de tijd om de codes te kraken.
De leerkracht kan meer woordbommen 
toevoegen aan de reek woorden.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kennen de basiswoordenschat. De leerlingen weten in welke 
context de basiswoordenschat gebruikt wordt.
KOFFERMATERIAAL Voorwerpen en prentkaarten (één item per leerling)
BENODIGDHEDEN - 
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De leerkracht verdeelt de klas in twee groepen. De leerkracht 
heeft enkele voorwerpen en prenten uitgekozen. De voorwerpen en 
prenten zijn niet zichtbaar voor de leerlingen. Elke groep heeft per 
ronde steeds één ‘verantwoordelijke’. Deze persoon is verantwoordelijk 
voor het antwoord van de groep. Om beurt hebben de groepen ook één 
‘acteur’. Deze persoon zal het antwoord uitbeelden zonder woorden. 
Groep A start. De acteur uit groep A krijgt een prent of een voorwerp te 
zien gedurende 10 seconde zonder dat de anderen dit kunnen zien. De 
acteur beeldt zijn voorwerp of prent uit. Zowel groep A als groep B mogen 
het antwoord raden.

Om te voorkomen dat beide groepen het antwoord door elkaar roepen, 
zal de verantwoordelijke eerst door de benen van de acteur moeten 
kruipen. De verantwoordelijke die als eerste deze opdracht uitvoerde en 
weer terug op zijn stoel terecht komt, mag het antwoord zeggen voor zijn 
groep. Indien het antwoord juist is, krijgt de groep een punt en mag deze 
groep nog een ronde zijn acteur inzetten. Indien het antwoord fout is, 
krijgt de groep geen punt en mag de andere groep een acteur uitkiezen 
die het voorwerp of de prent zal uitbeelden. Het spel eindigt als alle 
voorwerpen en prenten geraden zijn. De groep met de meeste punten 
wint.

UITBEELDEN
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OPDRACHT
DOEL De leerlingen kennen de basiswoordenschat. De leerlingen kunnen ja/nee-
vragen stellen.
KOFFERMATERIAAL Voorwerpen en prentkaarten (één item per leerling)
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De leerkracht verdeelt de klas in twee groepen. De leerkracht 
heeft enkele voorwerpen en prenten uitgekozen. De voorwerpen en 
prenten zijn niet zichtbaar voor de leerlingen. Elke groep heeft per ronde 
steeds één ‘verantwoordelijke’. Deze persoon is verantwoordelijk voor de 
vragen en het antwoord van de groep. Om beurt hebben de groepen ook 
één ‘betweter. Deze persoon zal de vragen beantwoorden.

Groep A start. De betweter uit groep A krijgt een prent of een voorwerp 
te zien gedurende tien seconde zonder dat de anderen dit kunnen zien. 
Groep B start met een ja/nee-vraag. Bv.: Kan je het opeten? Is het blauw? 
… De betweter mag alleen maar antwoorden met ja of nee. De tweede 
vraag wordt gesteld door groep A. Zo stellen de groepen om de beurt 
vragen om het antwoord te raden. 

Zodra een groep een definitief antwoord wil geven, zal deze groep moeten 
wachten totdat het hun beurt is, in plaats van een vraag te stellen, zeggen 
ze hun antwoord. Indien het antwoord juist is, krijgt de groep een punt 
en mag deze groep nog een ronde zijn betweter inzetten. Indien het 
antwoord fout is, gaat het punt naar de andere groep. Nu mag de andere 
groep een betweter uitkiezen voor de volgende ronde. Het spel eindigt als 
alle voorwerpen en prenten geraden zijn. De groep met de meeste punten 
wint.

DE 
BETWETER

F A S E
 

2
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen de voorwerpen benoemen. De leerlingen kunnen 
informatie uitwisselen.
KOFFERMATERIAAL Twee memorykaarten, twaalf prentkaarten en bijhorende 
woordkaarten.
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT Deze opdracht volgt het principe van het klassieke spel 
Memory. De leerlingen zoeken paren, twee kaarten die bij elkaar horen. 
Alleen zullen ze in dit spel moeten samenspelen en zullen de paren 
bestaan uit een prent of voorwerp en een woord. De leerkracht kiest 
twaalf prentkaarten uit met de daar bijhorende woordkaarten. De 
leerkracht bereidt het spel voor door alle kaarten klaar te leggen. De 
leerkracht legt de twaalf prenten willekeurig met de rug naar boven op 
de eerste memorykaart voor groep A en legt de twaalf woordkaarten 
willekeurig met de rug naar boven op de tweede memorykaart. Groep 
A draait een kaart om en zegt wat er op de prent staat. De leerlingen 
moeten de woorden dus kennen, want anders kan groep B niet verder. 
Groep B draait ook één kaart om. <<

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen de voorwerpen benoemen. De leerlingen kunnen 
informatie uitwisselen.
KOFFERMATERIAAL Vier memorykaarten, twaalf prentkaarten en bijhorende 
woordkaarten.
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT Deze opdracht volgt het principe van het klassieke spel 
Memory. De leerlingen zoeken paren, twee kaarten die bij elkaar horen. 
Alleen zullen ze in dit spel moeten samenspelen en zullen de paren bestaan 
uit een prent en een woord. De leerkracht kiest twaalf prentkaarten uit 
met de daarbij horende woordkaarten. De leerkracht bereidt het spel 
voor door alle kaarten klaar te leggen voor beide groepen. De leerkracht 
legt de zes woordkaarten met bijhorende prenten willekeurig met de rug 
naar boven op de eerste memorykaart voor groep A. Groep A zet zich 
enkele meters verder met de lege memorykaart. Groep B doet hetzelfde 
met de zes andere woorden en prenten.
Beide groepen sturen telkens één persoon naar het memoryspel om twee 
kaarten om te draaien. De anderen kunnen niet zien welke kaarten hij 
omdraait. De persoon moet de verkregen informatie door het omdraaien 
van de kaarten doorgeven aan zijn groep. Welke kaarten werden 
omgedraaid? Was het een correct paar? Waar lagen deze kaarten? …   <<

MEMORY

>> Vormen de kaarten een paar? 
Dan mogen ze omgedraaid blijven 
liggen. Vormen de kaarten geen 
paar? Dan worden ze terug om 
gedraaid. Groep B draait nu een 
kaart en zegt het woord aan groep 
A. Dit gaat door tot alle paren 
gevonden zijn.

>> Vormen de kaarten een paar? 
Dan mogen de kaarten zichtbaar 
blijven en mag de volgen persoon 
twee kaarten omdraaien. Vormen 
de kaarten geen paar? Dan moeten 
ze terug omgedraaid worden en 
mag de volgende persoon twee 
kaarten omdraaien. De groep die 
het eerst alle paren heeft kunnen 
omdraaien op hun memoryspel, 
wint het spel. Daarna kunnen de 
kaarten gewisseld worden met 
de andere groep en kan het spel 
nogmaals gespeeld worden.
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OPDRACHT
DOEL De leerlingen kunnen alle nieuwe woorden correct uitspreken. De leerlingen 
kunnen een spel correct spelen.
KOFFERMATERIAAL X-aantal woordkaarten en/of prentkaarten
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT De leerkracht geeft elke groep een aantal woordkaarten 
binnen één thema. Beide groepen zitten in een cirkel rond een tafel met 
de kaarten op een stapel in het midden van de cirkel. Eén leerling start 
met de woorden “Ik ga naar … en ik neem mee…”. Waar de leerlingen 
naartoe gaan is afhankelijk van het thema dat wordt uitgekozen, bv.: de 
school. De leerling neemt een willekeurige woordkaart/prentkaart van de 
stapel, bv.: ‘boekentas’ en vult zijn zin aan. De woordkaart houdt hij met 
de rug naar boven bij. De leerling links van hem start weer met dezelfde 
woorden “Ik ga naar school en ik neem mee een boekentas en …” Ook 
deze leerling neemt een woord van de stapel en vult aan. Zo gaan de 
woorden de cirkel rond. Hoe meer woorden, hoe moeilijker het wordt. De 
leerkracht kiest of hij woorden of prenten gebruikt. Met prenten kunnen 
analfabeten het spel ook spelen. Voor geletterden is een prent dan weer 
moeilijker omdat ze de link nog moeten leggen met het woord, terwijl een 
woordkaart gewoon kan afgelezen worden.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen alle woorden koppelen aan een beeld. De leerlingen 
kunnen alle beelden koppelen aan een woord. De leerlingen kunnen alle woordenschat 
in een context plaatsen.
KOFFERMATERIAAL Voorwerpen, X-aantal woordkaarten en prentkaarten
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT: De leerkracht laat elk groepje op zoek gaan naar de 
prentkaart of woordkaart die bij hun kaarten horen. Er worden genoeg 
woorden en prenten voorzien op een tafel waaruit de leerlingen moeten 
kiezen.Speelden de leerlingen met woordkaarten? Dan zullen ze op 
zoek moeten gaan naar prentkaarten. Speelden de leerlingen met 
prentkaarten? Dan zullen op zoek moeten gaan naar woordkaarten. 
Zodra alle leerlingen de woorden en beelden hebben kunnen koppelen, 
zullen beide groepen verbanden moeten leggen tussen al hun kaarten. 
Wanneer gebruik je dit? Wanneer doe je dat? … De stapels kaarten 
kunnen daarna gewisseld worden zodat beide groepen elkaar woorden 
en prenten kunnen bespreken.

IK 
NEEM MEE

Optioneel: Afhankelijk van het 
taalniveau kunnen de leerlingen de 
woordkaarten en/of prenten laten 
liggen zodat iedereen de woorden nog 
duidelijk kan zien of lezen. Voor extra 
speelplezier, kunnen er ook regels 
toegevoegd worden. 
1 De leerlingen moeten de woorden 
correct uitspreken. 
2 De leerlingen moeten de 
woordvolgorde onthouden. 
3 De leerlingen mogen de anderen niet 
helpen. Wie een regel verbreekt, moet 
zijn naam op het bord noteren met 
daarachter een streep. Staat zijn naam 
al op het bord, komt er uiteraard een 
streep bij.

Optioneel: Dit kan ook klassikaal 
verlopen.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen voorkennis bovenhalen.
KOFFERMATERIAAL Twintig prentkaarten of voorwerpfoto’s
BENODIGDHEDEN Pen, papier, een chronometer en een hoed
GROEPSOPDRACHT Per twee

OPDRACHT De leerlingen vormen twee rijen. De leerlingen die over 
elkaar staan, vormen een koppel. Tussen de twee rijen wordt een hoed 
gelegd met de twintig gekozen prentkaarten of voorwerpfoto’s. Deze 
woordenschat gelinkt aan de prenten en foto’s moet reeds gekend zijn 
door de leerlingen. Ze moeten hun voorkennis bovenhalen. Om beurt 
mag een koppel spelen. Leerling A neemt een kaart uit de hoed. De 
leerkracht zorgt ervoor dat deze leerling 1 minuut en 30 seconden krijgt 
om verschillende kaartjes uit te beelden voor zijn partner. 

Opgelet: er mogen géén geluiden gemaakt worden. Raadt zijn partner het 
woord binnen de tijd, dan mag het koppel dit woord bijhouden en een 
volgende kaart trekken. Dit tot er 1 minuut en 30 seconden verstreken 
zijn. Daarna gaat de beurt over naar het volgende koppel. Dit tot alle 
kaarten uit de hoed verdwenen zijn. Zodra deze ronde voorbij is, worden 
alle kaarten per koppel geteld. Elke kaart telt voor één punt. De leerkracht 
noteert de punten per koppel.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen voorkennis bovenhalen.
KOFFERMATERIAAL Twintig prentkaarten
BENODIGDHEDEN Pen, papier, een chronometer en een hoed
GROEPSOPDRACHT Per twee

OPDRACHT Het spel wordt op dezelfde manier gespeeld als de 
basisopdracht, alleen worden de prenten vervangen door woordkaarten. 
De leerlingen moeten de betekenis van de woorden goed kennen. Bij 
deze versie kan het spel gespeeld worden met ‘passen’. Dat wil zeggen 
dat als een leerling een woord niet begrijpt, hij deze terug in hoed kan 
steken om een nieuwe kaart te trekken. Om ervoor te zorgen dat de 
leerlingen niet blijven passen, kan er een limiet opgelegd worden. Er zijn 
drie pasbeurten per spel.

TIME’S UP
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OPDRACHT
DOEL De leerlingen kunnen woorden omschrijven en linken leggen met andere 
woorden.
KOFFERMATERIAAL Cirkelsjabloon (ook digitaal) – woordkaartjes
BENODIGDHEDEN Pen en papier
GROEPSOPDRACHT Groepjes van twee à drie leerlingen

OPDRACHT Elk groepje wordt voorzien van een cirkelsjabloon en 
een woordkaart. De groepjes krijgen hierbij zes opdrachten.
1. Ze geven bij elk woord een omschrijving in eigen woorden.
2. Ze schrijven het meervoud van het woord.
3. Ze schrijven vier woorden op die bij dit woord passen.
4. Ze formuleren een zin met dit woord.
5. Ze tekenen het woord.
6. Ze stellen hun woord voor aan de klas = klasbespreking.

Afhankelijk van de groep kunnen meerdere woorden per groep voorzien 
worden. De leerkracht kan de ingevulde cirkelsjablonen bundelen in een 
aantrekkelijk boekje of ophangen als posters.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen woorden omschrijven en linken leggen met andere 
woorden.
KOFFERMATERIAAL Cirkelsjabloon (ook digitaal) – woordkaarten
BENODIGDHEDEN Pen en papier
GROEPSOPDRACHT
Groepjes van twee à drie leerlingen

OPDRACHT Voordat de cirkelsjablonen worden gebundeld, krijgt elk 
groepje het ingevuld sjabloon (of sjablonen) van een ander groepje. De 
leerlingen schrijven een verhaal van tien zinnen met daarin het centrale 
woord en de vier gelinkte woorden.

LINKEN 
LEGGEN

FA
S

E
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen verwerven nieuwe woordenschat.
KOFFERMATERIAAL Praatprent (ook digitaal)
BENODIGDHEDEN Beamer en computer
GROEPSOPDRACHT Maximaal 15 personen

OPDRACHT De praatprent wordt geprojecteerd of gekopieerd voor elke 
leerling. De leerkracht bespreekt samen met de leerlingen de prent. Alle 
nieuwe woorden worden op het bord geschreven en besproken.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen verwerven nieuwe woordenschat.
KOFFERMATERIAAL Praatprent (ook digitaal)
BENODIGDHEDEN Beamer, computer, pen, papier, doosje en timer
GROEPSOPDRACHT Groepjes van twee à drie leerlingen

OPDRACHT De leerkracht schrijft vier woorden per groepje op aparte 
briefjes en steekt ze opgevouwen in het doosje. Dit zijn de woorden die 
de leerlingen zelf hebben aangebracht op basis van de praatprent. Heb 
je woorden te weinig? Vul aan met andere woorden uit de koffer. Het spel 
bestaat uit twee rondes:

RONDE 1
Om beurt krijgt elk groepje 45 seconden tijd om zoveel mogelijk woorden 
uit te leggen. Per groepje mag 1 leerling een woord trekken en uitleggen 
ZONDER het woord te gebruiken. Raden de andere groepsleden het woord 
binnen de tijd, mag de leerling een nieuw woord trekken en uitleggen. 
Dit wordt herhaald tot de tijd om is. Nu is het de beurt aan het volgende 
groepje.

RONDE 2
Zijn alle briefjes op dan start ronde 2. Deze ronde wordt op dezelfde 
manier gespeeld. Woorden worden echter niet uitgelegd maar uitgebeeld. 
Wie geluid maakt, moet een nieuw woord nemen.

EXTRA 
Indien de groep zeer taalvaardig is, kan er na ronde 1 een extra ronde 
gespeeld worden waar de leerlingen maar één woord mogen gebruiken 
om het woord te omschrijven.

PRAATPRENT
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3OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen open vragen stellen en beantwoorden.
KOFFERMATERIAAL Woordenlijst (digitaal)
BENODIGDHEDEN Pen en papier
GROEPSOPDRACHT Groepjes per twee

OPDRACHT De leerkracht herhaalt de vraagwoorden klassikaal. Daarna 
schrijft de leerkracht tien woorden gekozen uit de woordenlijst op het 
bord: vijf woorden in kolom A en vijf woorden in kolom B. Leerling A schrijft 
een vraag per woord op zijn papier. Leerling B doet hetzelfde met de 
woorden uit kolom B. Er mogen geen ja-/nee-vragen gesteld worden. LET 
OP: De leerlingen voorzien enkele witregels voor een antwoord. Wanneer 
alle vragen klaar zijn, worden de vragen gewisseld en beantwoord door 
de andere leerling. Klassikaal worden een aantal vragen en antwoorden 
besproken.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen interviews van elkaar afnemen.
KOFFERMATERIAAL Koffervoorwerpen en sjabloon interview (digitaal)
BENODIGDHEDEN Pen en papier
GROEPSOPDRACHT Groepjes per twee

OPDRACHT Per groepje is er één geïnterviewde en één journalist. De 
groepjes kiezen elk één voorwerp uit de koffer en stellen een interview 
op over dit voorwerp. Dit kan met behulp van het sjabloon. De interviews 
worden voor de klas gebracht. 

Optioneel: De leerkracht filmt de 
interviews en speelt ze af voor de 
gehele klas en bespreekt dit.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen argumenten geven. De leerlingen durven spreken.
KOFFERMATERIAAL Koffervoorwerpen, woordkaarten en categoriekaarten
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Klassikaal

OPDRACHT De leerlingen zitten in een cirkel. De koffervoorwerpen en 
woordkaarten liggen zichtbaar op tafel in het midden van de cirkel. De 
categoriekaarten worden verspreid op de grond gelegd. Om de beurt 
neemt een leerling een woordkaart of een voorwerp en legt het bij een 
categoriekaart. De leerling legt uit waarom hij deze categorie kiest. De 
andere leerlingen mogen reageren indien ze niet akkoord gaan.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen argumenten geven. De leerlingen durven spreken.
KOFFERMATERIAAL
Koffervoorwerpen, woordkaarten en categoriekaarten
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Klassikaal

OPDRACHT De categorieën liggen verspreid in de klas. De woordkaarten 
en voorwerpen liggen zichtbaar op een tafel. De leerlingen nemen telkens 
één woordkaart of voorwerp en leggen dit bij een categorie. Als alle 
voorwerpen en woordkaarten gelegd zijn, verzamelen de leerlingen rond 
de eerste categorie en bespreken of alle voorwerpen en woordkaarten op 
de juiste plaats liggen. Leerlingen beargumenteren hun keuze. Optioneel: 
De leerlingen mogen tijdens de opdracht woordkaarten en voorwerpen 
verplaatsen naar een andere categorie.

CATEGORISEREN
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen begrijpen een omschrijving
KOFFERMATERIAAL Foto’s
BENODIGDHEDEN Potloden en papier
GROEPSOPDRACHT Klassikaal

OPDRACHT De leerkracht kiest een foto uit de koffer en omschrijft 
duidelijk wat op de foto staat zonder de foto te tonen aan de klas. De 
leerlingen proberen de beschreven foto zo juist mogelijk te tekenen. 
Schoonheid staat hier niet centraal. Nadien worden de tekeningen 
verzameld en vergeleken met elkaar en de oorspronkelijke foto. Dit zorgt 
voor een plezierig gespreksmoment.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen een foto omschrijven. De leerlingen begrijpen een 
omschrijving gegeven door een klasgenoot.
KOFFERMATERIAAL Foto’s
BENODIGDHEDEN Potloden en papier
GROEPSOPDRACHT Groepjes per twee

OPDRACHT Om beurten kiest één leerling uit het groepje een foto uit de 
koffer. Deze leerling omschrijft de foto voor zijn partner zonder deze te 
tonen. De andere leerling probeert de beschreven foto zo juist mogelijk 
te tekenen. Daarna worden de rollen omgedraaid met een nieuwe foto 
uit de koffer. De resultaten kunnen op twee manieren besproken worden: 
klassikaal met de leerkracht waarbij elk groepje zijn resultaten toont of 
twee groepjes die hun resultaten bespreken met elkaar.

Optioneel: De tekeningen kunnen 
samen met een kopie van de foto 
opgehangen worden in de klas.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen de woordenschat toepassen in reële situaties.
KOFFERMATERIAAL Situatiekaarten, foto’s, treinticket, koffervoorwerpen: 
portemonnee, boeken, bibkaart, scheergerei, kam, algipan, een voorschrift, schort, 
slagersmes, een stadskaart, schoeneborstel, hak en krulspelden.
BENODIGDHEDEN Enkele boeken, pen en papier
GROEPSOPDRACHT Twee personen per groep

OPDRACHT 
1 De leerlingen krijgen per twee een situatiekaart met een onafgewerkte 
situatie.
2 De leerlingen krijgen de voorwerpen en foto’s die daarbij horen.
3 De leerlingen nemen pen en papier en werken per twee een toneeltje 
uit waarbij de leerlingen het einde zelf verzinnen. De leerkracht beslist 
hoeveel zinnen
4 De leerlingen voeren hun toneelstuk op voor de klas.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen de woordenschat toepassen in reële situaties.
KOFFERMATERIAAL Alle koffervoorwerpen en foto’s
BENODIGDHEDEN Pen en papier
GROEPSOPDRACHT Twee personen per groep

OPDRACHT De leerlingen kiezen nu zelf een aantal voorwerpen en maken 
een toneelstuk waarbij ze deze voorwerpen gebruiken.
De groepjes treden om beurten op. De klasgenoten vertellen na elk 
optreden wat ze hebben gezien en welke voorwerpen aan bod kwamen 
of foto’s hen inspireerden bij het voorbereiden van het toneelstuk.

F A
S

E  
4

TONEELSTUK

Optioneel: Na elk toneelstuk worden 
de bijhorende kofferfoto’s bekeken en 

besproken door de gehele klasgroep.

Optioneel: De leerlingen geven elkaar 
feedback.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen een postkaart sturen naar onbekenden.
KOFFERMATERIAAL Wereldkaart, stickers, notitieboekje en postkaart
BENODIGDHEDEN Pen, fototoestel, postkaart en postzegels.
GROEPSOPDRACHT Klassikaal

OPDRACHT De leerlingen verzamelen in een cirkel rond de wereldkaart. 
De leerkracht vraagt aan de leerlingen om zich aan te sluiten bij leerlingen 
uit hetzelfde land. Per groepje krijgen ze één sticker in dezelfde kleur. 
Deze sticker plakken ze op hun thuisland. Alle stickers van de vorige 
groepen zullen blijven hangen. De leerkracht kan de gekozen kleur 
noteren in het notitieboekje. Zien jullie waar de andere OKAN-leerlingen 
vandaan komen?

OKAN Lokeren en de erfgoedcel willen graag weten waar hun koffers 
geweest zijn. In het notitieboekje staat hun adres. Hebben andere OKAN-
scholen ook hun adres opgeschreven met daarbij een leuke klasfoto? 
De leerlingen schrijven individueel OF klassikaal een postkaart naar 
OKAN Lokeren, de erfgoedcel én de laatste OKAN-klas dat in het boekje 
vermeld staat. Willen de leerlingen naar ALLE klassen een kaartje sturen? 
Ga ervoor! Willen jullie ook post ontvangen? Schrijf dan zeker jullie adres 
in het notitieboekje.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen hun keuze beargumenteren. De leerlingen kunnen 
informatie opzoeken via internet. De leerlingen kunnen bewust omgaan met online 
bronnen.
KOFFERMATERIAAL Werkblad (digitaal), foto’s en wereldkaart
BENODIGDHEDEN Computers met internet
GROEPSOPDRACHT Groepjes van twee à drie personen

OPDRACHT De leerkracht geeft elke groepje één foto en plaatst de 
wereldkaart zichtbaar voor iedereen. Om beurt laat een groep hun foto 
zien aan de hele klas en raadt in welk land deze foto werd getrokken. 
De leerlingen moeten uitleggen waarom ze dit denken. Ze leggen de foto 
op het gekozen land. Zodra alle foto’s op de wereldkaart liggen, past de 
leerkracht de ligging van de foto’s aan zodat ze op het juiste land liggen. 
Zodra de leerlingen weten in welk land hun foto getrokken is, zullen ze 
hierover meer informatie opzoeken. Ze krijgen een werkblad om mee aan 
de slag te gaan. Na deze zoekopdracht krijgen de leerlingen de tijd om 
deze informatie in een presentatie te gieten (eventueel thuis) en zo hun 
land voor te stellen aan de klas.

Optioneel: De leerkracht kan bij deze 
opdracht een vrij oude postkaart uit 
Congo en verschillende postzegels 
laten zien om een gesprek te starten.
De foto kan worden doorgemaild naar 
erfgoedcel@interwaas.be

Optioneel: Laat ze het volkslied van 
het gekregen land beluisteren dat ze 
nadien proberen mee te zingen. Dit 
kan ook vergeleken worden met hun 
eigen volkslied.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen woorden linken aan een omschrijving.
KOFFERMATERIAAL Letterkaarten, kruiswoordraadsel en fiche met
woordverklaringen
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Drie à vier leerlingen per groep

OPDRACHT De leerlingen werken in groep. Ze lezen de woordverklaringen 
en leggen de letterkaarten op de juiste plaats in het kruiswoordraadsel. 
Let op: er zijn te veel letters aanwezig.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen verbanden leggen met hun thuisland.
KOFFERMATERIAAL Categorieën
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Individueel

OPDRACHT De leerlingen zoeken thuis vijf voorwerpen of foto’s uit hun 
thuisland of cultuur die gelinkt zijn aan de categorieën uit de koffer 
(gebruikt in het kruiswoordraadsel). Deze voorwerpen worden klassikaal 
besproken. De foto’s en buitenlandse voorwerpen uit de koffer kunnen 
hierbij betrokken worden. Er wordt op zoek gegaan naar verschillen en 
gelijkenissen tussen de verschillende landen.

KRUISWOORD-
RAADSEL

Optioneel: Als de leerlingen niets 
meer kunnen invullen, schuift van 
elk groepje één of twee leerlingen 
door. Zij helpen het volgende groepje 
om het kruiswoordraadsel af te 
werken. Herhaal dit tot wanneer alle 

kruiswoordraadsels ingevuld zijn.

Optioneel: De leerkracht kan een 
kruiswoordraadsel maken met een 
eigen selectie van woorden. Handige 
sites hiervoor zijn bijvoorbeeld 
h t t p s : / / w w w. s c h o o l p l a te n .co m /
crosswordgenerator/dut/ of http://
puzzlemaker.discoveryeducation.com/

CrissCrossSetupForm.asp

F A
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen verbanden leggen tussen woorden. De leerlingen maken 
kennis met woorden en voorwerpen uit andere landen en culturen.
KOFFERMATERIAAL Woordfiches (ook digitaal)
BENODIGDHEDEN Computer en beamer
GROEPSOPDRACHT Vier groepjes

OPDRACHT Per beurt trekt een groepje een woordenfiche en zoeken 
de leerlingen twee verbanden aan de hand van zes trefwoorden. Er zijn 
dus steeds drie woorden die met elkaar kunnen verbonden worden. 
De andere groepen luisteren. Indien de leerkracht alle leerlingen wil 
laten meekijken, kunnen de woordenfiches één voor één geprojecteerd 
worden op het scherm.
2 correcte woorden? >> 10 punten.
1 correct woord? >> 5 punten
Geen correct woord? >> 0 punten

Wie heeft er gewonnen?
De leerkracht projecteert hierna de culturele woordenfiches één voor 
één op het scherm. De leerlingen proberen deze keer klassikaal de zes 
woorden met elkaar te linken. Ze mogen alles zeggen waaraan ze denken. 
Zo’n verbanden lokken een gesprek uit waarbij verschillende culturen 
met elkaar vergeleken worden. De leerkracht kan vragen stellen om het 
gesprek te stimuleren.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen verbanden leggen tussen woorden en foto’s.
KOFFERMATERIAAL Woordfiches (ook digitaal) en foto’s
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT Klassikaal

OPDRACHT Bij de associaties van de vorige opdracht horen verschillende 
foto’s van over heel de wereld.
Welke foto’s horen bij welke woordpuzzel? Wat zien de leerlingen op de 
foto’s?

Optioneel: Om het spannender te 
maken, kan er een tijdslimiet aan 
toegevoegd worden.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen overleggen en argumenten geven.
KOFFERMATERIAAL Culturele woordkaarten met bijhorende prenten
BENODIGDHEDEN Bord en magneten
GROEPSOPDRACHT Twee à drie personen per groep

OPDRACHT Op het bord hangen verschillende culturele woordkaarten 
uitgekozen door de leerkracht. De leerkracht leest de woorden voor 
ZONDER te vertellen wat het is. De leerkracht vertelt wel dat dit woorden 
zijn uit andere landen en culturen. De bijhorende prenten worden onder 
de groepjes verdeeld. De groepjes bespreken de prenten onderling. 
Vooraleer de leerlingen hun prenten bij het juiste woordkaart hangen, 
moeten ze overeenkomen over de benaming.

Zodra alle prenten op het bord hangen, stelt de leerkracht aan elke 
groep de vraag of er fouten op het bord hangen. Om beurt mogen de 
groepen vertellen welke fouten ze zien. Nadien overloopt de leerkracht 
de woorden en prenten. Wie had er alles juist?

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen gericht vragen stellen aan een medeleerling over een 
specifiek thema.
KOFFERMATERIAAL Foto’s, voorwerpen, prenten of woordkaarten
BENODIGDHEDEN Pen en papier
GROEPSOPDRACHT Twee à drie personen per groep

OPDRACHT De groepjes kiezen nu vijf woordkaarten of foto’s uit de koffer. 
De leerlingen (bekijken een wereldkaart en) kiezen een land. Dit land mag 
GEEN thuisland zijn van de leerlingen uit de klas. De leerlingen moeten 
aan de hand van de gekozen foto’s en/of woordkaarten brainstormen over 
verschillende vragen die ze kunnen stellen over dit land. De leerlingen 
brainstormen over mogelijke vragen en schrijven er tien op hun papier. 
Minstens vijf vragen moeten met een vraagwoord starten. 

Bv.: woordkaart/prent = washand, land = Senegal 
1 Gebruiken mensen in Senegal een washand en zeep om zich te wassen 
of springen ze gewoon in een rivier om proper te worden? Bv.: erfgoedfoto 
= trouwen, land = Pakistan 
2 Hoeveel procent van de vrouwen in Pakistan moeten nog verplicht 
trouwen? De leerkracht wandelt rond om de vragen onmiddellijk te 
verbeteren (qua zinsconstructie).

DE WERELD ROND
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Optioneel; de leerlingen zoeken zelf de 
antwoorden op hun vragen in boeken 

en/of op het internet.



30

30

HANDLEIDING  WIE BEN IK?

OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen voorkennis bovenhalen. De leerlingen kunnen de 
voorwerpen uit de koffer beschrijven.
KOFFERMATERIAAL Twintig prentkaarten
BENODIGDHEDEN Pen, papier en een hoed
GROEPSOPDRACHT Twee personen per groep

OPDRACHT Dit spel is een extra uitbreiding op het spel Times Up uit fase 
2. Het spel wordt gespeeld met dezelfde prenten en dezelfde koppels. 
De leerlingen weten ondertussen welke prenten in de hoed zitten. Deze 
ronde worden de prenten omschreven aan de partner. Om beurt mag 
een koppel spelen. Leerling A neemt een kaart uit de hoed. De leerkracht 
houdt zijn klok in de gaten daar deze leerling 1minuut en 30 seconden 
krijgt om verschillende kaartjes te verwoorden voor zijn partner. 

Opgelet: er mogen géén geluiden gemaakt worden noch afgeleiden van 
het woord evenals het woord zelf. Raadt zijn partner het woord binnen 
de tijd, dan mag het koppel dit woord bijhouden en een volgende kaart 
trekken. Dit tot er een minuut en half verstreken is. Dan gaat de beurt 
naar het volgende koppel. Dit tot alle kaarten uit de hoed verdwenen zijn. 
Zodra deze ronde voorbij is, worden alle kaarten per koppel geteld. Elke 
kaart telt voor 1 punt. De leerkracht noteert de punten per koppel. Het 
koppel dat het meeste kaartjes heeft verzameld, wint het spel.

TIME’S UP

Optioneel: Ook hier kunnen de 
prenten vervangen worden door 
woordkaarten.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen een gestructureerd verhaal schrijven. De leerlingen 
kunnen een verhaal voorlezen aan de klasgroep.
KOFFERMATERIAAL Koffervoorwerpen, foto’s, blinddoeken en USB-stick
BENODIGDHEDEN Pen en papier
GROEPSOPDRACHT Drie leerlingen per groep

OPDRACHT De leerlingen kiezen per groep twee voorwerpen uit de koffer 
en één foto. Dit gebeurt niet ‘zomaar’. De voorwerpen worden verspreid 
in het klaslokaal. Om beurt worden twee leerlingen uit de groepjes 
geblinddoekt. De twee geblinddoekte leerlingen kiezen op de tast elk één 
voorwerp. De overige leerling kan hierbij helpen door instructies te geven 
en kiest ondertussen één foto uit de stapel. De foto’s zijn niet zichtbaar.
De leerlingen die hun voorwerpen verzameld hebben, brainstormen over 
een verhaal waarin ze deze voorwerpen en deze erfgoedfoto verwerken. 
Dit kan aan de hand van een woordspin.

Let op: Ze schrijven hun verhaal gelinkt aan het thuisland van de groep.
Zodra alle ideeën op tafel liggen, schrijven ze hun verhaal. De leerlingen 
houden hier rekening met:
>> spelling
>> grammatica
>> inhoud

Zodra het verhaal 100% in orde is en de taalfoutjes verbeterd werden, 
typen ze hun verhaal op de computer.
Als het verhaal compleet is, kunnen ze de rollen verdelen onder elkaar en 
het verhaal naspelen voor de klasgroep. Uiteraard krijgen de voorwerpen 
een zichtbare plaats in het toneel. De verhalen kunnen bewaard worden 
op de USB-stick in de map ‘kofferverhalen’. De verhalen worden aan 
elkaar voorgelezen tijdens een voorleesmoment.

KOFFERVERHALEN
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UITBREIDING 
DOEL De leerlingen kunnen expressief omgaan met taal. De leerlingen gebruiken hun 
fantasie.
KOFFERMATERIAAL Koffervoorwerpen en foto’s
BENODIGDHEDEN Pen, papier, één stadsplan (van de stad of gemeente waar de 
school is gelegen), een alcoholstift en een camera
GROEPSOPDRACHT Drie leerlingen per groep

OPDRACHT De basisopdracht verloopt exact hetzelfde, alleen schrijven 
de leerlingen een verhaal met daarin één personage per leerling uit de 
groep. Een groepje van drie leerlingen heeft dus een verhaal met drie 
personages. Het verhaal zal deze keer niet worden voorgelezen, maar 
de leerlingen zullen een theaterstuk opvoeren. De leerlingen krijgen een 
stadsplan. Ze leggen de voorwerpen één voor één op het stadsplan en 
omlijnen de voorwerpen. Ze gebruiken de voorwerpen als sjabloon en 
tekenen hun silhouetten. Op de plaatsen waar de lijnen elkaar kruisen, 
zetten de leerlingen een stip. Kruisen ze meermaals, dan kiezen de 
leerlingen één kruispunt uit.

Dit is de plaats waar de leerlingen hun theaterstuk zullen opvoeren voor 
een onbekend publiek. Uiteraard mogen ze eerst op school oefenen. 
De leerkracht plant een dag in waar de leerlingen op pad gaan naar de 
verschillende kruispunten. De eerste groep start met hun toneelstuk.

KOFFERVERHALEN

Optioneel: Indien er verkleedkledij 
aanwezig is op school, kunnen de 
leerlingen zich verkleden voor hun 
theaterstuk. De groepjes kunnen 
onbekenden op het straat aanspreken 
om te vragen of ze het theaterstuk voor 
hen mogen uitvoeren.
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WOORDENLIJST
WOORDEN DIE IN DE KOFFER 
VOORKOMEN

DE BAKVORM
DE BAKVORMEN
HET MUNTSTUK
DE MUNTSTUKKEN
DE NAALDHAK
DE NAALDHAKKEN
DE STEMPEL
DE STEMPELS
DE GESP
DE GESPEN
DE ZOOL
DE ZOLEN
HET TREINTICKET
DE TREINTICKETTEN
DE PORTEMONNEE
DE PORTEMONNEES
DE SCHOENENBORSTEL
DE SCHOENENBORSTELS
DE DOODSBRIEF
DE DOODSBRIEVEN
DE MEDICATIE
DE MEDICATIES
HET DOODSPRENTJE
DE DOODSPRENTEN
HET SCHEERGEREI
DE SCHORT
DE SCHORTEN
HET SLAGERSMES
DE SLAGERSMESSEN
HET KRULSPELD
DE KRULSPELDEN
HET CAFÉ
DE CAFÉS
DE WINKEL
DE WINKELS
DE ZIEKENKAMER
DE ZIEKENKAMERS
HET ZIEKENHUIS
DE ZIEKENHUIZEN
HET HUIS
DE HUIZEN
DE SPOORWEG
DE SPOORWEGEN
DE POLITIE
DE POLITIE
DE BAKKERIJ
DE BAKKERIJEN
DE KERK
DE KERKEN
DE BOER
DE BOEREN
DE MOLEN
DE MOLENS

DE POLITIECOMMISSARIS
DE POLITIECOMMISSARISSEN
HET STADHUIS
DE STADHUIZEN
DE BRANDWEER
DE BRANDWEER
DE BRANDWEERMAN
DE BRANDWEERMANNEN
DE DOKTER
DE DOKTERS
DE KRANTENWINKEL
DE KRANTENWINKELS
DE SUPERMARKT
DE SUPERMARKTEN
DE BOEDERIJ
DE BOERDERIJEN
HET GEMEENTEHUIS
DE GEMEENTEHUIZEN
DE BOOT
DE BOTEN
DE SCHOENMAKER
DE SCHOENMAKERS
DE VRACHTWAGEN
DE VRACHWAGENS
HET PAARD
DE PAARDEN
DE KAR
DE KARREN
DE BOERIN
DE BOERINNEN
RODILHA De vishandelaars (in Nazaré 
- Portugal) gebruikten dit voorwerp 
om manden vol vis op hun hoofd te 
vervoeren.
PORTUGEES VISSERSHUISJE
Deze vissershuisjes zijn typisch over de 
gehele kust van Portugal tot Figueira da 
Foz. Vooral in Algarvae.
POSTZEGELS Uit allerlei landen en 
contintenten
KAART VAN OSLO
POSTKAART UIT CONGO
STADSKAART
GELD Uit allerlei landen en continenten
DE GEORGISCHE BAKKERIJ
DE KIRGIZISCHE BAKKERIJ
DE VIETNAMESE SLAGERIJ
DE KIRGIZISCHE SLAGERIJ
INDISCHE BOEREN
INDISCHE LANDBOUW 
(THEEPLANTAGE) Kerala
INDISCH CAFÉTJE Kerala
INDISCHE STRAATVERKOOPSTER

HIMALAYA Himachal Pradesh India
RUSSISCH ORTHODOXE KERK
SINT-PETERSBURG
THAISE MAN Noord-Thailand
THAISE KLEERMAAKSTER
Noord-Thailand
VIETNAMESE KAPPER
MARKTKRAMERS IN INDIA
CUBAANSE AUTO’S
INDISCHE SLAGERIJ
MAROKKAANSE LEERLOOIERS
TURKSE MARKT 
ISTANBUL
KAAPVERDISCHE VISSERSVROUW
STRAAT IN CUBA
GEORGISCHE AANWIJZINGEN
TUKTUK
LAOS
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EXTRA WOORDEN

DE POLITIEMAN/VROUW
DE POLITIE
DE BRANDWEERMAN/VROUW
DE BRANDWEER
DE SIRENE
DE SIRENES
DE POLITIEWAGEN
DE POLITIEWAGENS
DE BRAND
DE DIEFSTAL
ARRESTEREN
IK ARRESTEER
BLUSSEN
IK BLUS
HET VUUR
REDDEN
IK RED
HET ALARM
HET KRULSPELD
DE KRULSPELDEN
DE SCHAAR
DE SCHAREN
HET SCHEERGEREI
HET SCHEERSCHUIM
HET SCHEERMES
DE SCHEERMESSEN
SCHEREN
IK SCHEER
KAMMEN
IK KAM
DROGEN
IK DROOG
KNIPPEN
IK KNIP
DE DOKTER
DE DOKTERS
DE VERPLEGER / VERPLEEGSTER
DE VERPLEGER / VERPLEEGSTERS
DE SPUIT
DE SPUITEN
DE MEDICATIE
DE PLEISTER
DE PLEISTERS
DE AMBULANCE
DE AMBULANCES
DE THERMOMETER
DE THERMOMETERS
DE KRUK
DE KRUKKEN
HET DOKTERSVOORSCHRIFT
DE DOKTERSVOORSCHRIFTEN
ONDERZOEKEN
IK ONDERZOEK

HET NOODNUMMER 112
HET BOEK
DE BOEKEN
DE BIBKAART
DE BIBKAARTEN
HET STRIPVERHAAL
DE STRIPVERHALEN
DE KRANT
DE KRANTEN
DE BALDWIJZER
DE BLADWIJZERS
DE BOEKENKAST
DE BOEKENKASTEN
VOORLEZEN
IK LEES VOOR
ONTLENEN
IK ONTLEEN
LEZEN
IK LEES
STIL ZIJN
IK BEN STIL
HET OPENINGSUUR
DE OPENINGSUREN
DE BADMUTS
DE BATMUTSEN
DE ZWEMBROEK
DE ZWEMBROEKEN
HET BADPAK
DE BADPAKKEN
DE KLEEDKAMER
DE KLEEDKAMERS
DE DUIKBRIL
DE DUIKBRILLEN
DE SPRINGPLANK
DE SPRINGPLANKEN
DE GLIJBAAN
DE GLIJBANEN
DE SPORTZAAL
DE SPORTZALEN
HET KLIMREK
DE KLIMREKKEN
DE VOETBALZAAL
DE VOETBALZALEN
DE BASKETBAL
DE BASKETBALLEN
DE SPORTSCHOEN
DE SPORSCHOENEN
HET BADMINTONNET
DE BADMINTONNETTEN
DE TRAMPOLINE
DE TRAMPOLINES
DE SLIPPER
DE SLIPPERS

DE REDDER
DE REDDERS
ZWEMMEN
IK ZWEM
ZICH OMKLEDEN
IK KLEED MIJ OM
ZICH AANKLEDEN
IK KLEED MIJ AAN
NIET LOPEN
IK LOOP NIET
DUIKEN
IK DUIK
ZICH UITKLEDEN
IK KLEED MIJ UIT
ZICH AFDROGEN
IK DROOG MIJ AF
DE GROENTEN
HET FRUIT
HET DRINKEN
DE KORTING
DE WINKELKAR
DE WINKELKARREN
DE KASSA
DE KASSA’S
DE PORTEMONNEE
DE PORTEMONNEES
HET KASTICKET
DE KASTICKETTEN
HET WASPRODCUT
DE WASPRODUCTEN
BANCONTACT
BETALEN
IK BETAAL
KOPEN
IK KOOP
IN DE RIJ STAAN
IK STA IN DE RIJ
HET CINEMATICKET
DE CINEMATICKETS
DE FILM
DE FILMS
DE POPCORN
DE CINEMAZAAL
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DE CINEMAZALEN
DE RECLAME
HET PROGRAMMA
HET GELUID
DE POSTER
DE POSTERS
DE VRIEND
DE VRIENDEN
FILM KIJKEN
IK KIJK EEN FILM
FILM KIEZEN
IK KIES EEN FILM
POPCORN ETEN
IK EET POPCORN
DE MENUKAART
DE MENUKAARTEN
DE KEUKEN
DE KEUKENS
DE KOK
DE KOKKEN
DE OBER
DE OBERS
DE SERVET
DE SERVETTEN
DE PEPER
HET ZOUT
HET BESTEK
HET VLEES
DE SLAGER
DE SLAGERS
DE BAKKER
DE BAKKERS
HET BROOD
DE BRODEN
DE TAART
DE TAARTEN
DE PATISSERIE
HET BELEG
DE CROISSANT
DE CROISSANTS
DE PISTOLET
DE PISTOLETS
DE BAKKERIJ
DE BAKKERIJEN
DE SLAGERIJ
DE SLAGERIJEN
BAKKEN
IK BAK
KNEDEN
IK KNEED
SNIJDEN
IK SNIJD
DE BUS

DE BUSSEN
DE TREIN
DE TREINEN
DE BUSUREN
DE TREINUREN
HET STATION
DE STATIONS
HET TREINTICKET
DE TREINTICKETS
HET LOKET
DE AUTO
DE AUTO’S
HET FIETSPAD
DE FIETSPADEN
DE FIETS
DE FIETSEN
DE BUSHALTE
DE BUSHALTES
HET PERRON
DE PERRONS
DE BOETE
DE BOETES
DE TREINBEGELEIDER
DE TREINBEGELEIDERS
DE KOFFER
DE KOFFERS
DE TREINSPOREN
OPSTAPPEN
IK STAP OP
WACHTEN
IK WACHT
OVERSTAPPEN
IK STAP OVER
AFSTAPPEN
IK STAP AF
REIZEN
IK REIS
DE BOOM
DE BOMEN
DE SPEELTUIN
DE SPEELTUINEN
DE ZANDBAK
DE ZANDBAKKEN
DE VIJVER
DE VIJVERS
DE BLOEM
DE BLOEMEN
DE STRUIK
DE STRUIKEN
HET GRAS
HET INSECT
DE INSECTEN
SPELEN

IK SPEEL
WANDELEN
IK WANDEL
PICKNICKEN
IK PICKNICK
GENIETEN
IK GENIET
DE KERK
DE KERKEN
DE MOSKEE
DE MOSKEEËN
HET STADHUIS
HET GEMEENTEHUIS
DE STAD
DE STEDEN
DE GEMEENTE
DE GEMEENTES
BIDDEN
IK BID
DE STEMPEL
DE STEMPELS
HET DOCUMENT
DE DOCUMENTEN
DE BEGRAFENIS
DE BEGRAFENISSEN
HET KERKHOF
HET DOODSKAARTJE
CONGO
SENEGAL
CANADA
BRAZILIË
ITALIË
RUSLAND
CHINA
JAPAN
THAILAND
BULGARIJE
SYRIË
ISRAËL
TURKIJE
MAROKKO
IRAN
IRAK
AFGHANISTAN
CHILI
IJSLAND
GROENLAND
POLEN
KROATIË
PORTUGAL
TUNESIË
LIBANON
VENEZUELA
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INDIA
VERENIGDE STATEN
BELGIË
DUITSLAND
ARMENIË
BOLIVIA
BURKINA FASO
CAMBODJA
CUBA
DOMINICAANSE REPUBLIEK
EGYPTE
ECUADOR
ERITREA
ESTLAND
FINLAND
FILIPIJNEN
IERLAND
INDONESIË
KAZACHSTAN
KROATIË
LAOS
LIBANON
MALTA
MEXICO
NIGERIA
NOORWEGEN
OOSTENRIJK
OEGANDA
PALESTINA
PAKISTAN
ROEMENIË
SAOEDI-ARABIË
SURINAME
VIETNAM
ZAMBIA
ZUID-AFRIKA
TAIWAN



Voor dit project danken wij hartelijk, voor het ter beschikking stellen van 
objecten: familie Elegheert, familie Van Doorselaer, familie Horemans, 
familie Libbrecht, familie Teirlynck, familie Fermont, Wereldhuis 
Bonangana – Beatrix Geuens, SteM Sint-Niklaas, Heemkundige kring 
’t Sireentje, Stadsmuseum Lokeren, Heemkundige Kring De Kluize en 
Technisch Atheneum Lokeren – OKAN.

COPYRIGHTS

De foto’s die deel uitmaken van de koffers werden aangeleverd 
door François De Baere, Petrus Praet, André Verstraeten, Wannes De 
Vleeshauwer, Smet, Willy Van Brande, Glenn De Wilde, Carl Ivens, Jim 
Verté, Georges Tallir, Irène Bogaert, Denise Verbraecken, Walther Van 
Den Bergh, Monica Triest, Marc Clarysse, Noël De Cock, Paul Zwysen, 
Stadsarchief Lokeren, Heemkundige Kring De Kluize, Stadsarchief 
Sint-Niklaas, Volkskunstgroep Boerke Naas, Gemeente Zwijndrecht, 
Heemkundige Kring Moerbeke-Waas, Koninklijke Oudheidkundige 
Kring van het Land van Waas, Heemkundige Kring Braem, Chiro ‘Wij’, 
Gemeentearchief Beveren, Bibliotheca Wasiana, Heemkundige Kring 
Nieuwkerken, Chiro Iris, Chiro Adelheid, Chiro Jomokri, Heemkundige 
Kring Den Dissel, Gemeentearchief Temse, Chiro jeugd Vlaanderen vzw, 
Stedelijke Basisschool Eksaarde, Heemkundige Kring d’Euzie, Gwen 
Horemans en Wouter Leus.

Vormgeving en druk door Tineke Vandenabeele



Erfgoedcel Waasland
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
erfgoedcel@interwaas.be
03 780 52 10

COPYRIGHTS

Voor de uitwerking van de koffer en de reiniging van de kofferobjecten 
kreeg de Erfgoedcel Waasland hulp van Astrid Decruyenaere. Voor de 
inhoudelijke uitwerking van de koffers verkreeg de Erfgoedcel Waasland 
de hulp van het hele OKAN- team van het Technisch Atheneum Lokeren, 
meer bepaald van: Maarten Buytaert, Nele Van Goethem, Ismini De 
Munck, Veerle Van de Putte, Thijs Doffyn, Mounya Ben Dhaou, Gemeente 
Zele, Stadsarchief Dendermonde, Patrick Braem, HIDOC Dendermonde, 
Erfgoedcel Land van Dendermonde, Nele Waelput en Gwen Horemans. 
Graag willen wij Gwen Horemans in het bijzonder bedanken voor haar 
coördinerende rol van de inhoudelijke uitwerking van de koffers.

Tenslotte onze welgemeende dank aan diegenen die het tot stand 
komen van de keuvelkoffers financieel mogelijk maakten: Lions Club 
Waasmunster Scaldiana en Erfgoedcel Land van Dendermonde. In het 
bijzonder veel dank aan de heer Rik Daelman voor zijn voortrekkersrol in 
deze fondsenwerving.

ERFGOEDCEL WAASLAND HEEFT GETRACHT ALLE AUTEURSRECHTEN 
OP HET GEBRUIK VAN FOTO- EN FILMMATERIAAL TE RESPECTEREN. 
ZIJ DIE DESONDANKS MENEN RECHTEN TE KUNNEN LATEN GELDEN, 
GELIEVE CONTACT TE NEMEN MET ERFGOEDCEL WAASLAND.




