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FEEST EN TRADITIES



WAT ZIT ER IN DE 
KOFFERS?

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

Voorwerpen
 
> Decoratief bord
> Bikini
> Reiswekker
> Maria
> Sigarettendoos
> Tabaksdoos
> Huls sigaar
> Juwelen
> Kerst
> Kruisbeeld
> Plechtige communie
> Wierrook
> Wijnkurk
> Wit kraagje
> Paternoster
> Medaille jaarmarkt

> Gebedje
> Missaal
> Doopsuiker
> Lippenstift
> Palmtak
> Kinderschoentjes
> Kerkelijk boekje
> Schelpen
> Trouwboekje mis
> Barmitswa
> Tunesische parfumverdeler
> Shiva
> Reiskaartjes
> Reisbrochure
> Afrikaans kleed
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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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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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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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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
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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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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



24

24

HANDLEIDING  WIE BEN IK?TEKEN 
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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 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 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 gerichte vragen stellen aan een medeleerling over een 
specifiek thema.
KOFFERMATERIAAL Foto’s en prentkaarten 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).

Optioneel; de leerlingen zoeken zelf de 
antwoorden op hun vragen in boeken 
en/of op het internet.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen creatief omgaan met gekende woordenschat.
KOFFERMATERIAAL Voorwerpen
BENODIGDHEDEN -
GROEPSOPDRACHT klassikaal

OPDRACHT De leerlingen staan in een kring en krijgen elk minstens één 
voorwerp uit de koffer. Alle voorwerpen kunnen gebruikt worden. De 
leerlingen maken een zin met hun voorwerp dat bij de voorgaande zin 
past en zo creëer je als groep een verhaal. De leerkracht begint een verhaal 
met “Er was eens… “ en linkt de zin aan zijn voorwerp. Bv.: De leerkracht 
heeft een schoen vast en begint het verhaal met “Er was eens een jongen 
die zijn schoenen kwijt was.” De leerling links van de leerkracht vult het 
verhaal aan met één van zijn voorwerpen op een creatieve manier. Ze 
leggen hun voorwerp in het midden van de cirkel als ze hun zin hebben 
afgemaakt. Dit gaat door tot alle leerlingen hun voorwerpen kwijt zijn.

UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen creatief omgaan met nieuwe woordenschat.
KOFFERMATERIAAL -
BENODIGDHEDEN Eigen voorwerpen
GROEPSOPDRACHT klassikaal

OPDRACHT De leerlingen krijgen de opdracht om een voorwerp mee te 
nemen naar school dat verband heeft met hun thuisland. Dit kan gaan 
over iets persoonlijks (een dagboek, een brief …), maar kan ook een 
traditioneel voorwerp zijn dat in zijn land vaak voorkomt (een hoofddoek, 
een darbouka …). De leerlingen zitten in een cirkel en mogen om beurten 
uitleggen welk voorwerp ze mee naar school hebben genomen en 
wat de link is met zijn thuisland. De leerkracht kiest hoe ver hij hierop 
doorvraagt. Elke leerling die aan bod is gekomen, legt zijn voorwerp in 
het midden van de cirkel. Zodra alle voorwerpen in de cirkel liggen spelen 
ze het spel ‘Er was eens…’ met deze nieuwe en voor sommige onbekende 
voorwerpen.

ER WAS EENS …

Optioneel: Je kan één leerling 
aanduiden als ‘auteur’ om alle zinnen 
te noteren in een word-document. 
Op het einde van de ronde leest deze 
persoon het heel verhaal voor en 
zoeken de leerlingen naar een gepaste 
titel. Het verhaal wordt bewaard op de 
USB-stick uit de koffer in het mapje ‘Er 
was eens…’ met jullie titel en school 

vermeld als onderwerp.

Optioneel: Ook hier kan één leerling 
als ‘auteur’ fungeren om alle zinnen te 
noteren in een word-document. Op het 
einde van de ronde leest deze persoon 
het hele verhaal voor en zoeken de 
leerlingen naar een gepaste titel. Het 
verhaal wordt bewaard op de USB-
stick uit de koffer in het mapje ‘In een 
land hier ver vandaan…’ met jullie titel 

en school vermeld als onderwerp.
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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.
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KOFFERVERHALEN

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.

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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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen kunnen de voorwerpen in een context plaatsen
KOFFERMATERIAAL Koffervoorwerpen, prentkaarten, woordkaarten en foto’s
BENODIGDHEDEN Één camera of smartphone per groep, pen en papier
GROEPSOPDRACHT Drie leerlingen per groep

OPDRACHT De opdracht duurt een hele dag. De leerlingen worden 
verdeeld in groepjes en kiezen vijf items uit de koffer (prenten/
woordkaarten/voorwerpen/foto’s). Deze items krijgen een belangrijke 
rol in hun reportage. De leerlingen maken een reportage over de gekozen 
items. Er mogen extra items toegevoegd worden, maar de vijf gekozen 
items moeten voldoende aan bod komen. Ze gaan actief aan de slag 
met de voorwerpen. De reportage mag dan ook creatief en zelfs ludiek 
ingevuld worden.

Alles stap voor stap:
1  De leerlingen kiezen vijf items uit de koffer.
2 De leerkracht laat de leerlingen (klassikaal of per groep) enkele 
reportages bekijken als voorbeeld.
3 De leerlingen brainstormen m.b.v. een woordspin.
4 De leerlingen schrijven beknopt het plan op: een stappenplan.
5 De leerlingen mogen zich vrij bewegen doorheen de school op zoek 
naar een gepaste locatie. (met toestemming van de leerkracht)
6 De leerlingen filmen hun reportage.
7 Indien nodig passen de leerlingen de reportage aan.
> Tekst herwerken
> Context herbekijken
> Locatie veranderen
> Opnieuw filmen
Na het maken van de reportages, stellen alle groepen hun werk voor aan 
de rest van de klas.
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UITBREIDING
DOEL De leerlingen kunnen de voorwerpen in een context plaatsen. De leerlingen 
kunnen een evenement organiseren. De leerlingen kunnen samenwerken. De 
leerlingen kunnen uitnodigingen schrijven.
KOFFERMATERIAAL -
BENODIGDHEDEN De gemaakte reportages
GROEPSOPDRACHT Klassikaal

OPDRACHT De opdracht duurt een hele dag. Alle groepen stellen om beurt 
hun werk voor aan de rest van de klas. De andere leerlingen zullen na het 
toonmoment feedback geven. De leerkracht kan hierbij gericht vragen 
stellen om de feedback op gang te laten komen. Indien er genoeg tijd 
is, kunnen de leerlingen hun reportage opnieuw filmen met de gegeven 
feedback van de leerlingen. Indien er niet voldoende tijd is, nemen de 
leerlingen de feedback mee voor toekomstige opdrachten.

Nadat alle groepjes aan bod zijn gekomen, gaat de gehele klas 
brainstormen over een toonmoment. De leerlingen gaan een evenement 
organiseren. Daarbij moeten volgende vragen beantwoord kunnen 
worden:
> Wie is de doelgroep/het publiek?
> Waar gaat het toonmoment doorgaan?
> Hoe groot is de ruimte?
> Hoeveel mensen kunnen/mogen aanwezig zijn?
> Is het evenement gratis of betalend?
> Is er een beamer aanwezig?
> …

Daarna worden de taken verdeeld over de gehele klas:
> Wie schrijft de uitnodigingen?
> Wie maakt een poster?
> Wie reserveert de ruimte (klaslokaal)?
> Wie verzamelt het geld?
> Wie maakt de hapjes? F A

S
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HET IS FEEST!

OPDRACHT 
DOEL De leerlingen associëren items uit de koffer met het filmpje. De leerlingen 
plaatsen woorden in een context.
KOFFERMATERIAAL Filmpje ‘Vormselviering 14 april 2013’ (ook digitaal) en 
voorwerpen
BENODIGDHEDEN Computer en scherm
GROEPSOPDRACHT Individueel

OPDRACHT 1 De leerlingen bekijken het filmpje klassikaal. Wat past bij 
het filmpje? Wat heb je gezien? Zoek iets uit de koffer dat erbij past. Om 
beurt mag er een leerling in de koffer kijken of er een voorwerp bij het 
filmpje past. Vindt de leerling niets passends, dan gaat hij terug naar 
zijn plaats zonder een voorwerp. Als de leerling wel iets passends vindt, 
neemt hij dit mee naar zijn plaats. De volgende leerling mag kijken in de 
koffer. Zo tot alle leerlingen in de koffer hebben gekeken op zoek naar 
verbanden.
2 Wat heb je uit de koffer gekozen? De leerlingen benoemen hun gekozen 
voorwerp.
3 Waarom heb je dat gekozen? Leg uit waarom dat bij het filmpje past? 
Welke link zie je?

UITBREIDING
DOEL De leerlingen gebruiken de woordenschat actief
KOFFERMATERIAAL Filmpje ‘Vormselviering 14 april 2013’ (ook digitaal) en 
voorwerpen
BENODIGDHEDEN Computer en scherm
GROEPSOPDRACHT Twee groepen

OPDRACHT 1 Groep 1 bekijkt het filmpje aandachtig. Groep 1 beeldt de 
viering uit aan groep 2 die het filmpje niet gezien heeft. In dit theaterstuk 
mogen de leerlingen NIET praten, maar ze mogen wel materiaal uit de 
koffer gebruiken indien nodig.
2 De leerlingen uit groep 2 beschrijven wat ze zien. Ze proberen zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de woorden die ze geleerd hebben in de 
vorige fases.
3 Groep 2 kiest na dit optreden enkele voorwerpen en/of woordkaartjes 
uit de koffer die volgens hen passen bij het theaterstuk. Groep 2 vertelt 
waarom ze deze voorwerpen kiezen.
4 Groep 1 vult aan met andere voorwerpen indien nodig en legt ook uit 
waarom ze deze kiezen.
5 Groep 1 en 2 bekijken samen het filmpje en bespreken dit met de 
leerkracht.
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OPDRACHT 
DOEL De leerlingen gebruiken de woordenschat actief.
KOFFERMATERIAAL Foto’s en woordkaarten
BENODIGDHEDEN Bord
GROEPSOPDRACHT Drie personen per groep

Opdracht Elke groep krijgt willekeurig vier foto’s uit de koffer. Ze leggen 
de foto’s in een volgorde die volgens de groep logisch is. Hiermee maken 
ze een verhaal. De leerlingen vertellen hun verhaal aan de klas met de 
foto’s ter illustraties. Om de groepjes hierbij te ondersteunen, kunnen 
woordkaarten omtrent dit thema worden meegegeven.

OPDRACHT
DOEL De leerlingen delen een deel van hun cultuur.
KOFFERMATERIAAL -
BENODIGDHEDEN Muziek en versieringen
GROEPSOPDRACHT Individueel

OPDRACHT De leerkracht organiseert een multicultureel feest voor de 
leerlingen waarin ze elkaars cultuur leren kennen. De leerkracht laat de 
leerlingen een traditioneel voorwerp of gerecht meebrengen naar school, 
iets typisch voor hun thuisland. De leerkracht zorgt voor allerlei muziek 
en decoratie.
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VERTEL 
EEN VERHAAL

FEEST!

Optioneel: De groepjes mogen geen 
‘euh’ zeggen bij het vertellen van hun 

verhaal.

Optioneel: Trek foto’s van het 
evenement en deel ze digitaal met 
de facebookpagina van de Erfgoed 

Waasland.
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WOORDEN DIE IN DE KOFFER 
VOORKOMEN

HET BORD
DE BORDEN
DE WEKKER
DE WEKKERS
MARIA
DE SIGARETTENDOOS
DE SIGARETTENDOZEN
DE TABAKSDOOS
DE TABAKSDOZEN
DE SIGAARHULS
DE SIGAARHULZEN
HET JUWEEL
DE JUWELEN
DE KERST
HET KRUISBEELD
DE KRUISBEELDEN
DE PLECHTIGE COMMUNIE
DE PLECHTIGE COMMUNIES
DE WIERROOK
DE KURK
DE KURKEN
DE KRAAG
DE KRAGEN
DE PATERNOSTER
DE PATERNOSTERS DE MEDAILLE 
DE MEDAILLES
DE DOOPSUIKER
DE DOOPSUIKERS
DE LIPPENSTIFT
DE LIPPENSTIFTEN
DE PALMTAK
DE PALMTAKKEN
DE KINDERSCHOEN
DE KINDERSCHOENEN
HET KERKBOEKJE
DE KERKBOEKJES
DE SCHELP
DE SCHELPEN
HET TROUWBOEK
DE TROUWBOEKEN
DE BAR MITSWA
DE BAR MITSWA’S
SHIVA
SHIVA’S
DE REISKAART
DE REISKAARTEN
DE REISBROCHURE
DE REISBROCHURES
DE BOUBOU
DE BOUBOUS
DE TAILLIET

DE TALLIETEN
HET HUWELIJK
DE HUWELIJKEN
“EEN TERRASJE DOEN”
“IK DOE EEN TERRASJE”
DANSEN
IK DANS
DE PANNENKOEK
DE PANNENKOEKEN
DE KERSTMAN
DE KERSTMANNEN
DRIEKONINGEN
DE REUS
DE REUZEN
DE NATIONALE FEESTDAG
DE NATIONALE FEESTDAGEN
DE BERMIJNSTOET
DE BERMIJNSTOETEN
DE BALLONWEDSTRIJD
DE BALLONWEDSTRIJDEN
DE KERMIS
DE KERMISSEN
DE (EERSTE) COMMUNIE
DE COMMUNIES
DE PRAALWAGEN
DE PRAALWAGENS
DE DRAAIMOLEN
DE DRAAIMOLENS
SINTERKLAAS
DE MAJORETTE
DE MAJORETTES
DE FANFARE
DE FANFARES
BIER DRINKEN
IK DRINK BIER
HET CARNAVAL
DE CARNAVALS
DE NON
DE NONNEN
TROUWEN
IK TROUW
HET TROUWFEEST
DE TROUWFEESTEN
DE TROUWRING
DE TROUWRINGEN
MAN EN VROUW
HET KERSTCADEAU
DE KERSTCADEAUS
DE STOET
DE STOETEN
ROKEN

IK ROOK
WINNEN
IK WIN
SPELEN
IK SPEEL
HET SPEL
DE SPELEN
VERLIEZEN
IK VERLIES
DE BAR MITSWA
DE BAR MITSWA’S
DE MARKT
DE MARKTEN
HET RITUEEL
DE RITUELEN
DE TRADITIE
DE TRADITIES
HET FEEST
DE FEESTEN
PESACH
DE RUSTDAG
DE KIPPA (KEPPEL)
DE KEPPELS
ALLAH
PRIESTERWIJDING
DE PRIESTERWIJDINGEN
BOMEN PLANTEN
IK PLANT BOMEN
HET TERRAS
DE TERRASSEN
DE MEIBOOMPLANTING
DE MEIBOOMPLANTINGEN
DE BEDEVAARTSREIS
DE BEDEVAARTSREIZEN
REIZEN
IK REIS
DE NIEUWJAARSBRIEF
DE NIEUWJAARSBRIEVEN
DE BEGRAFENIS
DE BEGRAFENISSEN
HET GRAF
DE GRAVEN
AS UITSTROOIEN
IK STROOI AS UIT
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EXTRA WOORDEN

GOD
GODEN
DE VIERING
DE VIERINGEN
DE KERK
DE KERKEN
DE MOSKEE
DE MOSKEEËN
DE TEMPEL
DE TEMPELS
DE SYNAGOGE
DE SYNAGOGEN
HET KERKHOF
DE KERKHOVEN
DE GEBOORTE
DE GEBOORTES
DE BEGRAFENIS
DE BEGRAFENISSEN
DE STOET
DE STOETEN
HET FEEST
DE FEESTEN
BIDDEN
IK BID
DE DOOD
STERVEN
IK STERF
HET OUDEJAAR
HET NIEUWJAAR
AFTELLEN
DE VERJAARDAG
DE VERJAARDAGEN
DE TAART
DE TAARTEN
HET CADEAU
DE CADEAUS
DE FOTO
DE FOTO’S
HET VERJAARDAGSLIED
DE VERJAARDAGSLIEDEN
DE ROUW
DE WAPENSTILSTAND
DE WAPENSTILSTANDEN
PASEN
DE PAASHAAS
DE PAASHAZEN
DE LENTE
DE ZOMER
DE HERFST
DE WINTER
HET SEIZOEN

DE SEIZOENEN
HET GRAF
DE GRAVEN
DE MIS
DE MISSEN
DE PRIESTER
DE PRIESTERS
CHRISTELIJK
CHRISTELIJKE
KATHOLIEK
KATHOLIEKE
PROTESTANTS
PROTESTANTSE
DE IMAM
DE IMAMS
RAMADAN
HET OFFERFEEST
DE OFFERFEESTEN
HET SCHOOLFEEST
DE SCHOOLFEESTEN
VASTEN
IK VAST
MOSLIM
DE BESNIJDENIS
DE BESNIJDENISSEN
HET GERECHT
DE GERECHTEN
DE RABBIJN
DE RABBIJNEN
KERSTMIS
JEZUS CHRISTUS
DE PROFEET MOHAMMED
DE BIJBEL
DE KORAN
DE TORA
DE GODSDIENST
DE GODSDIENSTEN
RELIGIEUS
RELIGIEUZE
DE ZWARTEPIET
DE ZWARTEPIETEN
HET GEBED
DE GEBEDEN
ETEN
IK EET
DRINKEN
IK DRINK
LACHEN
IK LACH
ZINGEN
IK ZING

PRATEN
IK PRAAT
WENSEN
IK WENS
VIEREN
IK VIER
ZICH AMUSEREN
IK AMUSEER ME
DE HUWELIJKSDANS
DE HUWELIJKSDANSEN
HET RITUEEL
DE RITUELEN
ZICH OPMAKEN
IK MAAK ME OP
ZICH VERKLEDEN
IK VERKLEED ME
KOKEN
IK KOOK
DE VRIEND
DE VRIENDEN
DE FAMILIE
DE FAMILIES
DE BUUR
DE BUREN
DE LEKKERNIJ
DE LEKKERNIJEN
GELOVEN
IK GELOOF
DE RELIGIE
DE RELIGIES
ROUWEN
IK ROUW
ISLAMITISCH
ISLAMITISCHE
DE DOOP
DOPEN
IK DOOP
ZEGENEN
IK ZEGEN
BIDDEN
IK BID
AMEN
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HINDOEÏSME
BOEDDHISME
SIKHISME
ATHEÏST
ZEDENLEER
JODENDOM
JOODS
JOODSE
ZICH MOOI MAKEN
IK MAAK MIJ MOOI
DE OLIEBOL
DE OLIEBOLLEN
MOEDERDAG
VADERDAG
HET CIRCUS
DE KERSTBOOM
DE KERSTBOMEN
DE HOOFDDOEK
DE HOOFDDOEKEN
HET SUIKERFEEST
HET OFFER
DE OFFERS
DE MONNIK
DE MONNIKEN
DE HEILIGE
DE HEILIGEN
DE BRUID
DE BRUIDEGOM
LOI KRATHONG
OP HET MENU IN GEORGIË: 
BONEN
OP HET MENU IN AZIË: 
INSECTEN
OP HET MENU IN TUNESIË: 
BBQ
OP HET MENU IN INDIA: 
SPICY THALI
OP HET MENU IN THAILAND: 
FRIED CHICKEN
OP HET MENU IN BELGIË: 
STOVERIJ
OP HET MENU IN RUSLAND: 
BORSJT
OP HET MENU IN SYRIË: BABA 
GHANOUJ
OP HET MENU IN POLEN: PĄCZEK
OP HET MENU IN BULGARIJE: 
GYUVECH
DE SLUIER
DE SLUIERS
DE BRUIDSJURK
DE BRUIDSJURKEN
HET BRUIDSBOEKET

DE BRUIDSBOEKETTEN
RIJST GOOIEN
IK GOOI RIJST
TYPISCH BELGISCH HUWELIJK: 
BRUIDSBOEKET GOOIEN ER 
WORDT GEZEGD DAT DIEGENE DIE 
HET VANGT, SNEL ZAL TROUWEN
TYPISCH RWANDEES HUWELIJK: 
KIDNAPPING
TYPISCH CONGOLEES HUWELIJK: 
VERBODEN TE LACHEN
TYPISCH DUITS HUWELIJK: 
SERVIES STUK GOOIEN
OM SLECHTE GEESTEN TE 
VERJAGEN
TYPISCH KENIAANS HUWELIJK: 
SPUWEN OP DE BRUID OM TE 
ZEGENEN
TYPISCHE CHINEES HUWELIJK: 
BRUID MOET 1U PER DAG HUILEN 
OM TRANEN VAN GELUK TE 
TONEN
TRADITIONELE BELGISCHE 
BEGRAAFPLAATS: EEN KIST 
ONDER DE GROND
TRADITIONELE FILIPIJNSE 
BEGRAAFPLAATS: EEN KIST HOOG 
BOVEN DE GROND
TRADITIONELE BEGRAFENIS IN 
MADAGASCAR: DANSEN MET DE 
BOTTEN VAN DE OVERLEDENE
TRADITIONELE BEGRAFENIS IN 
BELGIË: IEDEREEN IS TRIEST EN 
KLEEDT ZICH IN HE TZWART
DE OVERLEDENE
DE OVERLEDENEN
DE CREMATIE
CREMEREN
BOEDDHISTEN VIEREN 
NIEUWJAAR IN APRIL
CHINEZEN VIEREN NIEUWJAAR IN 
JANUARI / FEBRUARI
HINDOES VIEREN NIEUWJAAR 
TIJDENS HOLI (FEBRUARI/MAART)
MOSLIMS VIEREN NIEUWJAAR OP 
1 HUMARRAM
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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.




