
Inleiding
–Bij de kaartjes



In het werkboek van De school voor ouders staan veel activiteiten, 
die je met de deelnemers kunt doen. Wil je meer, of iets anders? 
Per thema zijn deze kaartjes inzetbaar, met verschillende soorten 
activiteiten. Veel plezier!

→De energizer (niveau 1, 2 en 3):
Een korte activiteit, die iedereen weer even bij de les trekt, of wakker maakt.

→Het spelletje (niveau 1, 2 en 3): 
Een spelletje, dat past bij het thema. Spelenderwijs breidt de woordenschat uit.

→Het gesprek (niveau 1, 2 en 3):
Deze kaartjes geven je meer houvast bij het praten over het weekthema.

→De foto (niveau basis en 1):
Deze fotokaarten zijn voor deelnemers die nog niet zo goed Nederlands spreken. 

→De uitdaging (niveau 3):
Als je groep een extra uitdaging nodig heeft.



Week 1: 
Kennismaken
–De energizer



Week 1:  Kennismaken - De energizer

Wat kies jij?

Houd je meer van de ochtend, of van de avond? 
Geef de deelnemers steeds twee opties: ze mogen dan kiezen. Kiezen ze voor de 
eerste optie, dan doen ze hun armen wijd. Kiezen ze voor de tweede optie, dan 
doen ze hun armen boven hun hoofd. (Of verzin zelf een beweging. Hoe groter, hoe 
beter, want dan beweeg je ook nog eens lekker). Je kunt soms iemand de beurt 
geven om te vertellen waarom ze dat gekozen hebben. 

→Keuzevragen
Houd je meer van de ochtend, of van de avond? En drink je liever koffie, of thee? 

Televisie kijken of lezen?
Gezelligheid of rust?
Pretpark of museum?
Hond of kat?
Naar de bioscoop of een film thuis?

Chips of chocolade?
Speeltuin of zwembad?
Vroeg naar bed of laat naar bed?
Koken of schoonmaken?
Strandvakantie of doe-vakantie?



Week 1: 
Kennismaken
–Het gesprek



Week 1: Kennismaken - Het gesprek

Kletskaartjes
→Benodigdheden begeleider: Kletskaartjes van Cybersoek

Wil je met elkaar kennismaken op een speelse manier? 
Gebruik dan de Cybersoek Kletskaartjes vol ideeën, om over vroeger, nu en de 
toekomst te kletsen met elkaar. 

→Online variant
Laat de deelnemers een categorie kiezen (vroeger, nu, toekomst) en trek zelf 
een kaart voor de deelnemer. Lees deze vraag voor en laat de deelnemer deze 
beantwoorden. Vraag om uitleg of stel extra vragen, zodat er een gesprekje over 
ontstaat. 

→Fysieke variant
Er zijn verschilende manieren om de kletskaartjes in te zetten, bekijk daarvoor de 
spelregels bij de Kletskaartjes.



Week 1: 
Kennismaken
–De foto



Week 1: Kennismaken - De foto

Groeten

→Vragen die je kunt 
stellen:
•    Wat zie je op deze foto?

Beschrijf alles wat je ziet. 
•    Wat doen ze? 
•    Denk je dat ze elkaar al 

kennen? 
•    Waarom groeten ze 

elkaar zo? 
•    Groet je zelf ook wel eens 

iemand zo? Of doe je dat 
anders? 



Week 1: 
Kennismaken
–De uitdaging



Week 1:  Kennismaken - De uitdaging

Voorstellen met een foto

Stel jezelf als begeleider voor met een foto, waar je iets over vertelt. 
Vraag aan de deelnemers dit ook te doen. Wie of wat is er te zien op deze foto? 
Waarom is dit een speciale foto? Als deelnemers liever geen portret sturen, 
kunnen ze bijvoorbeeld ook een foto laten zien van hun huis of een plek waar ze 
graag zijn. Nodig ze uit om daar iets over te vertellen in de les.

•    Optie 1: Bespreek de foto in de les
Vraag deelnemers de foto te sturen in WhatsApp. Praat hierover in de les.

•    Optie 2: Beschrijf de foto in WhatsApp 
Vraag de deelnemers een verhaaltje bij de foto te schrijven in de WhatsApp groep.

•    Extra optie: Stel jezelf voor in een video
Als begeleider kun je jezelf ook kort voorstellen in een video. Heet je groep welkom 
en leg de foto-opdracht uit. Vertel ook wat over de foto, die je zelf gekozen hebt.



Week 2: 
Onderwijs in Nederland
–De energizer



Week 2: Onderwijs in Nederland - De energizer

Ik ga naar school en ik neem mee

Ken je het spelletje ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’? Het is een spelletje om je 
geheugen te trainen. We veranderen het voor dit thema, naar: ‘school’. 

De eerste deelnemer zegt: ‘Ik ga naar school en ik neem mee… een broodtrommel.’ 
De volgende deelnemer zegt: ‘Ik ga naar school en ik neem mee… een 
broodtrommel en een appel.’ 
De deelnemer daarna voegt er nog iets aan toe: ‘‘Ik ga naar school en ik neem 
mee… een broodtrommel, een appel en een krokodil.’

Doe zelf vooral ook mee en ga door totdat jullie het niet meer kunnen onthouden.



Week 2: 
Onderwijs in Nederland
–Het spelletje



Week 2: Onderwijs in Nederland - Het spelletje

Wat doe je op school?
→Benodigdheden: papier + pen. 

De A van atlas en de B van begrijpend lezen. Geef de deelnemers een aantal 
letters die ze op hun blaadje moeten schrijven. Bijvoorbeeld: A, B, D, R, S.  
Laat de deelnemers bij elke letter iets opschrijven dat je op school doet, of 
gebruikt. De woorden moeten beginnen met de letters die ze op hun blaadje 
schreven. De D van denken, de R van rennen en S van schrift.

Wie het eerste bij alle letters een woord heeft gevonden, heeft gewonnen! Hoe 
meer letters je geeft, hoe moeilijker het wordt. 



Week 2: 
Onderwijs in Nederland
–Het gesprek



Week 2: Onderwijs in Nederland - Het gesprek

Gespreksvragen over het onderwijs

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kun je deze vragen stellen:
•    Over de kinderen 
In welke groep zitten jullie kinderen? Weet je de naam van de leerkracht? Vindt je kind het leuk op 
school? Wat vindt je kind het leukste van school? Help je je kind thuis wel eens met dingen van school?
•    Over een basisschool kiezen
Toen je een basisschool ging uitkiezen voor je kind: hoe deed je dat? Hoe wist je op welke school je je 
kind wilde inschrijven? Hebben jullie gekeken bij de school? Kreeg je advies van andere ouders? En ben 
je blij met deze school? Of als je nog moet kiezen: hoe maak je deze keuze? Wat vind je belangrijk?
•    Over een middelbare school kiezen
Hoe moet je een school kiezen voor je kind? Wat vertelde Lidewij Koren over het eindadvies van je 
kind? Vind je het eindadvies van de school passen bij je kind? Zo nee: waarom niet? Hoe weet je welke 
scholen er allemaal passen bij je kind? Waar let je op als je een school bezoekt?
•    Over de toekomst
Weet jouw kind al wat hij of zij wil worden later? Praat je wel eens met je kind daarover? Wat wilde jij 
vroeger worden? Doe je dat werk nu of doe je iets anders? 



Week 2: 
Onderwijs in Nederland
–De foto



Week 2: Onderwijs in Nederland - De foto

Het examen

→Vragen die je kunt 
stellen:
•    Wat zie je op deze foto?

Beschrijf alles wat je ziet. 
•    Wat doen ze? 
•    Maak je zelf of maakt 

jouw kind ook weleens een 
examen? 

•    Hoe vind je (jouw kind)  
dat? 

•    Hoe bereid je je (of jouw 
kind) daarop voor? 



Week 2: 
Onderwijs in Nederland
–De uitdaging



Week 2: Onderwijs in Nederland - De uitdaging

Welke school heb je nodig?

Welke opleiding heb je nodig als je kapper wilt worden? En welk schoolniveau heb je nodig als je 
huisarts wilt worden? Laat de deelnemers op het internet zoeken, welk niveau je moet hebben 
afgerond om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Bezoek betrouwbare bronnen en zet erbij 
waar je je informatie hebt gevonden. →Tip 1: nationaleberoepengids.nl. →Tip 2: Voorkom dat je termen 
gebruikt als: hoogopgeleid - laagopgeleid. Om het verschil duidelijk te maken, kun je het hebben over: 
praktijkgericht (met de handen werken) - theoretisch (met het hoofd).
Het beroep             Het antwoord
•    de kapper              •    mbo
•    de huisarts              •    universiteit
•    de leerkracht op de basisschool          •    hbo
•    de pedagogisch medewerker op de voorschool     •    mbo
•    de timmerman             •    praktijkonderwijs of mbo
•    de astronaut             •    universiteit en veel geluk
•    de kassamedewerker           •    vmbo of praktijkonderwijs
•    de vrijwilliger             •    vaak niet belangrijk



Week 3: 
Gezondheid en eten
–De energizer



Week 3:  Gezondheid en eten - De energizer

Zoek een .....

Is iedereen online een beetje ingedut? Doe een klein spelletje. Wie het eerste een 
object in beeld heeft gebracht, heeft gewonnen! Tel af en rennen maar. 
 
→Dingen die je kunt gaan zoeken: 
•    een vork
•    iets gezonds om te eten
•    iets zoets om te eten
•    drie paar sokken
•    een foto van toen je klein was
•    iets van gereedschap om te klussen
•    een boek
•    enz.



Week 3: 
Gezondheid en eten
–Het spelletje



Week 3:  Gezondheid en eten - Het spelletje

Welke groente ben ik?  
→Benodigdheden: papier + pen
Geef een korte beschrijving van een groente, bijvoorbeeld: Ik ben wit en een beetje 
bitter. De deelnemers schrijven de naam van de groente groot op hun blaadje: in 
het Nederlands of in hun eigen taal. Weten ze de naam niet? Laat ze het tekenen. 

Voorbeeld van een omschrijving            Het antwoord
•    Ik ben groen, rond en klein en veel kinderen lusten mij niet. de spruitjes
•    Ik ben groen en ik lijk op een boom.    de broccoli
•    Ik ben rood en rond en ik houd van pizza.   de tomaat

→Makkelijker maken 
•  Zoek van tevoren een aantal plaatjes van veelgebruikte groenten.

→Uitdagender maken 
•  Je kunt het spelletje uitbreiden door ook fruit of ander eten toe te voegen. 
•  Geef deelnemers de beurt om spelleider te zijn en een omschrijving te verzinnen. 



Week 3: 
Gezondheid en eten
–De foto



Week 3:  Gezondheid en eten - De foto

Groenten

→Vragen die je 
kunt stellen:

•    Van welke groenten 
weet je de naam in het 
Nederlands?

•    Welke van deze 
groenten vind je lekker 
en welke niet?

•    Welke van deze 
groenten vinden je 
kinderen lekker of juist 
niet?



Week 3: 
Gezondheid en eten
–De uitdaging



Week 3:  Gezondheid en eten - De uitdaging

Maak je eigen kookboek
→Benodigdheden: papier + pen. Of: computer met Word

→De opdracht aan de deelnemers:
Heb je (of jouw kinderen) een lievelingsrecept? Beschrijf hoe je dit gerecht maakt: 
•    Wat zijn de keukenbenodigdheden en ingrediënten en hoe is de bereidingswijze?
•    Waarom koos je dit recept? 
•    Waar en van wie heb je het leren koken? 
•    Wat zeggen je kinderen als je dit hebt gemaakt?
Schrijf het zo goed mogelijk op, alsof het in een kookboek zou staan. Heb je een foto 
van dit gerecht? Doe het erbij, of stuur het in de WhatsApp groep.

→Extra uitdagend:
Ben je als begeleider handig in ‘Word’? Je kunt vragen, wie ‘Word’ heeft en dit recept 
in ‘Word’ wilt maken. Bundel alle recepten tot een boekje. Geen ‘Word’? Deelnemers 
kunnen het recept ook op papier schrijven en er een foto van maken. →Tip: Leg uit wat 
gebiedende wijs betekent en laat deelnemers het recept zo schrijven. (Niveau 3)



Week 4: 
Taal & weekend
–De energizer



Week 4: Taal & weekend - De energizer

Samen yoga doen
→Benodigdheden: bij fysieke variant, laptop en geluid

Soms is even bewegen heerlijk: dan kun je daarna weer beter leren. 
‘Yoga with Adriene’ heeft een hele f ijne 7 minuten durende video, waarna je je 
weer heerlijk ontspannen voelt. Zoek op YouTube: ‘Yoga with Adriene 7- Minute 
Yoga Boost’. Het is een rustige, makkelijk te volgen sessie, die je staand doet.

→Fysieke variant
Tip: Sluit de les hiermee af, dan kunnen de deelnemers zelf bepalen of ze mee 
willen doen of liever weg gaan. Misschien ligt het buiten de comfortzone van 
sommige deelnemers. 

→Online variant
Geef het als tip mee, om na afloop van de les zelf te doen. Vraag er later naar in 
WhatsApp. Hoe was het om te doen? Was het een f ijne afsluiter van de les? 
Als je de les in Zoom geeft, kun je de video via het delen van je scherm laten zien.



Week 4: 
Taal & weekend
–Het spelletje



Week 4: Taal & weekend - Het spelletje

Sneltekenen
→Benodigdheden deelnemers: papier + pen. Begeleider: timer

Deelnemers krijgen 30 seconden de tijd om iets te tekenen. Tel af, bij nul mogen de 
deelnemers beginnen met tekenen. Zijn de 30 seconden om? Laat de tekeningen 
aan elkaar zien. Klets er over met elkaar: Was het makkelijk of moeilijk? Aan het 
einde kun je elkaar complimenten geven.  

→Tip 1: Kies voorwerpen of dingen die iedereen wel eens heeft gezien. Check eerst 
of iedereen weet wat het woord betekent. →Tip 2: 30 seconden is heel weinig tijd, 
nodig de deelnemers uit om er niet over na te denken en meteen te beginnen.

Voorbeelden van tekenopdrachten:
•    een poes    •    één van je eigen kinderen  
•    een schommel   •    een reuzenrad  
•    een schaar    •    een fiets
•    een tafel met stoelen  •    etc.



Week 4: 
Taal & weekend
–De foto



Week 4: Taal & weekend - De foto

Spelen & ontspanning

→Vragen die je 
kunt stellen:

•    Wat zie je op de foto?
Beschrijf alles wat je ziet.

•    Wat vindt je kind of je
kinderen leuk om te doen 
in het weekend?

•    Spelen ze graag buiten?
•    Wat doe je zelf graag 

in het weekend of in de 
vakantie? 

•    Ben je graag buiten of 
binnen?



Week 4: 
Taal & weekend
–De uitdaging



Week 4: Taal & weekend - De uitdaging

De spreekbeurt
→Benodigdheden deelnemers: papier + pen. 
In deze uitdagende opdracht vraag je de deelnemers een spreekbeurt te houden. 
Laat de deelnemers een spreekbeurt voorbereiden, voor de les van volgende week. 
→Tip: Vraag ze om steekwoorden op te schrijven en de tekst niet uit te schrijven.
 
→De opdracht aan de deelnemers:
Naar welk land ben jij nog nooit geweest en zou je graag naartoe willen? Houd 
een spreekbeurt van ongeveer 5 minuten voor de andere deelnemers, waarin je 
iets vertelt over het land en de bezienswaardigheden. Heb je foto’s van dat land? 
Laat het zien, door deze te delen via WhatsApp.

Praat bijvoorbeeld over:
•    Waarom wil je naar dat land? Wat lijkt je er zo leuk aan? 
•    Met wie zou je ernaartoe willen reizen? 
•    Wat wil je gaan bekijken? Of doen? Vertel wat over een bezienswaardigheid. 
•    Wat wil je er eten? 



Week 5: 
Vragen van je kind
–De energizer



Week 5:  Vragen van je kind - De energizer

Wie ben ik?

In week 4 zag je in de video al het spelletje ‘Wie ben ik?’ Speel het spelletje samen. 

Eén van de deelnemers houdt zijn oren dicht, hij moet later raden wie hij is. Spreek 
samen af, wie diegene is. Iedereen moet die persoon natuurlijk kennen. 
Kies bijvoorbeeld Mickey Mouse, Koningin Máxima of iemand uit je groep. Daarna 
mogen de oren weer open. Dan mag degene die zijn oren dicht had, vragen stellen, 
die de anderen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. 

Ben ik een man? Ben ik een vrouw? Ben ik beroemd? Ben ik een stripfiguur? Heb ik 
grote zwarte oren? Ben ik Mickey Mouse? Ja, goed geraden! 

→Tip: Als vragen stellen moeilijk is, kun je ook hints geven: laat alle andere 
deelnemers iets kleins vertellen over die persoon. 



Week 5: 
Vragen van je kind
–Het gesprek



Week 5:  Vragen van je kind - Het gesprek

Praten met je kind over school

Ouder: “Hoe was het op school?” Kind: “Goed.” Veel kinderen vragen veel, maar 
vertellen weinig over wat ze op school hebben gedaan. Hoe kun je ervoor zorgen 
dat je daar toch met je kind over praat?

→Vragen die je kunt stellen:
•    Wie van jullie kinderen vertelt veel over school? Heb je een tip?
•    Welke vragen kun je stellen om wel antwoord te krijgen? (Weten de deelnemers

geen vragen, dan kun je zelf dingen inbrengen. Bijvoorbeeld: Met wie heb je 
vandaag gespeeld en wat deden jullie? Wie heb jij geholpen vandaag of hielp 
iemand jou? Wat was er vandaag grappig op school? Etc.)

•    Welk tijdstip kies je om dit te vragen? Net na school of op een ander moment? 
•    Vertel je zelf ook wel eens over je eigen dag? Gaat je kind daarna ook vertellen,

omdat je het goede voorbeeld geeft? 
•    Hebben jullie een leerkracht die foto’s stuurt van wat er die dag is gedaan?

Bekijk je die wel eens samen met je kind? Helpt dat om gesprekken te voeren? 



Week 5: 
Vragen van je kind
–De foto



Week 5:  Vragen van je kind - De foto

SchoolTV

→Vragen die je kunt 
stellen:

•    Wat zie je op de foto?
•    Kijk je wel eens, samen 

met je kind, naar 
SchoolTV? Op je telefoon, 
op de computer, of op 
televisie?

•    Heeft je kind een favoriet 
programma?

•    Bekijk je wel eens een 
programma om Neder-
lands te oefenen? Welke?



Week 5: 
Vragen van je kind
–De uitdaging



Week 5:  Vragen van je kind - De uitdaging

Vandaag ben jij de juf of meester!
→Benodigdheden: digitale vragenkaarten 

De afgelopen weken ben je als begeleider een goede coach geweest voor jouw 
groep. Deze week draai je de rollen om. Wie wil deze les de juf of meester zijn?
Als dit goed bevalt, kun je iedere week een andere juf of meester hebben.

Dit is voor een begeleider spannend om te doen, voor de deelnemers kan het ook 
erg spannend zijn. Toch levert het soms meer betrokkenheid en meer zelfver-
trouwen op. Als begeleider kun je zelf het beste aanvoelen of de sfeer binnen de 
groep veilig genoeg is om dit te doen. Je kunt het ook eerst bij een klein 
onderdeel uitproberen, of deze week introduceren en een week later doen. 
Deze vragenkaartjes kun je dan digitaal opsturen naar de juf of meester van die 
week.

Succes! Deel je je ervaringen met ons?



Week 6: 
Inburgeren
–Het gesprek



Week 6: Inburgeren - Het gesprek

Vragen, die je kunt krijgen (deel 1)

Inburgeren is helemaal niet gemakkelijk, veel vragen zijn zelfs voor mensen die hier 
geboren zijn, moeilijk te beantwoorden. Je kunt heel goed gesprekken voeren rondom 
voorbeeldvragen, die je kunt vinden op: www.inburgeren.nl. Bijvoorbeeld over deze vraag uit 
het examen KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij): 
Een Nederlandse kennis nodigt u uit voor het eten. Bent u verplicht om die kennis daarna 
ook bij u uit te nodigen? 
A.    Nee, dat bent u niet verplicht, maar meestal vraagt men de mensen wel terug. 
B.    Ja, het is de gewoonte om mensen direct terug te vragen. 
C.    U hoeft de kennis niet uit te nodigen, want een Nederlander nodigt zichzelf wel uit.

→Vragen die je kunt stellen:
Wie is er wel eens op bezoek geweest bij een Nederlandse kennis? Hoe ging dat? Wat ging 
er anders dan met een kennis met eigen culturele achtergrond? Wat nam je mee, hoe lang 
bleef je, etc.?  Wie heeft er wel eens een Nederlandse kennis uitgenodigd bij zich thuis voor 
het eten of de thee? Hoe ging dat? En werd je daarna terug uitgenodigd? 



Week 6: 
Inburgeren
–Het gesprek



Week 6: Inburgeren - Het gesprek

Vragen, die je kunt krijgen (deel 2)

Voorbeeldvraag: 
Uw collega’s zijn boos omdat er nooit een feest is op het werk. Wat kunnen ze doen? 
A.    Ze kunnen niks doen. Ze moeten accepteren dat het bedrijf nooit een feest geeft. 
B.    Ze kunnen aan hun baas vragen of hij een feest wil organiseren. 
C.    Ze kunnen er met de personeelsvereniging over praten.

→Vragen die je kunt stellen:
Wat denk jij? Wat kun je doen, als je het ergens niet mee eens bent op je werk? Met wie ga 
je dan praten? Welke feestjes worden er allemaal gevierd in Nederland op het werk? Ben 
je wel eens op een werkfeestje geweest? Hoe ging dat? Vieren ze ook feestjes op het werk In 
het land waar je bent geboren? Zo ja: welke feestjes? 



Week 6: 
Inburgeren
–De foto



Week 6: Inburgeren - De foto

Beschuit met muisjes

Voor laagtaalvaardige deelnemers is inburgeren eigenlijk
 nog ver van hun bed. Maar praten over typische Nederlandse 
gewoontes is altijd leuk.

→Vragen die je kunt 
stellen:

•    Wat weet je van beschuit 
met muisjes?

•    Is iemand wel eens op 
kraamvisite geweest bij 
een Nederlandse familie? 

•    Hoe gaat dat? Hoe lang 
blijf je? En wat neem je 
mee?

•    Hoe gaat dat in jouw 
cultuur als een baby 
wordt geboren?



Week 6: 
(Vrijwilligers)werk
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Week 6: (Vrijwilligers)werk - Het spelletje

Woordenslang met beroepen

In week 4 zag je hoe Lisa een woordenslang met haar kinderen maakte. 
Elk woord moet beginnen met de laatste letter van het vorige woord. Maak een 
woordenslang met je deelnemers: maar dan alleen met beroepen of dingen die je 
kunt doen als werk. 
 
KappeR- RechteR- Rozen verkopeN - Nietmachines vulleN - NagelstylisT - 
TandartS - SchoenmakeR 



Week 6: 
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Week 6: (Vrijwilligers)werk - Het gesprek

Wat wilde je vroeger worden?

Als kind wil je meestal iets belangrijks worden: brandweer, leerkracht of 
politieagent. Voer een gesprek over dromen van vroeger en dromen van nu.

→Vragen die je kunt stellen:
•    Wat wilde je vroeger worden? 
•    Kende je iemand die dat was? 
•    Wat dacht je dat er leuk aan was? 
•    Heb je nu nog dromen over iets, wat je wilt worden? 
•    Wat zou je willen worden als er geen praktische bezwaren in de weg lagen? 
•    Wat wens je jezelf in de toekomst toe?  
 



Week 6: 
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Week 6: (Vrijwilligers)werk - De uitdaging

Wat zijn jouw kwaliteiten? (deel 1)
→Benodigdheden: pen + papier
Bescheidenheid is vaak een groot goed in veel culturen, maar als je in Nederland wilt 
werken, moet je vaak goed kunnen verwoorden waar je goed in bent. Je kunt veel 
verschillende kwaliteiten hebben en elk beroep vereist andere, specifieke kwaliteiten. 

→Opdracht 1
Bekijk samen elke kwaliteit op de volgende kaart: wat betekenen ze? Kies een paar
beroepen uit en bedenk dan welke kwaliteiten je daarvoor nodig hebt.
Bijvoorbeeld: verpleegkundige - behulpzaam, betrouwbaar, doener, empathisch, 
geduldig, nauwkeurig, zorgvuldig, zorgzaam.
 
→Opdracht 2
Laat de deelnemers een paar kwaliteiten uitkiezen, die goed bij henzelf passen. 
Als bijvoorbeeld een deelneemster vindt dat ‘geduldig’ bij haar past, laat haar 
dan vertellen over een keer dat zij heel veel geduld had. Laat de deelnemers hun 
kwaliteiten ook opschrijven. 
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Wat zijn jouw kwaliteiten? (deel 2)
Er bestaan nog veel meer kwaliteiten, dit zijn er een aantal:
Aanpakker
Ambitieus
Analytisch
Autonoom
Bedachtzaam
Behulpzaam 
Belangstellend
Bemiddelaar
Bescheiden
Betrokken 
Betrouwbaar
Competitief 
Creatief
Daadkrachtig
Discipline

Doener
Doorzettingsvermogen
Eerlijk
Empathisch
Energiek
Enthousiast
Gedreven
Geduldig
Gezellig
Harmonie
Humoristisch
Idealistisch 
Inlevingsvermogen 
Inspirerend
Integer

Intuïtief
Kritisch
Leergierig
Loyaal
Moedig
Nauwkeurig
Nieuwsgierig
Ontspannen
Optimistisch
Orderlijk, gestructureerd
Pro-actief
Rechtvaardigheidsgevoel
Verbindend
Zorgvuldig
Zorgzaam
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Video-sollicitatie (deel 3)
→Benodigdheden: telefoon en evt. statief of een selfie stick
Als er in jouw groepje deelnemers meedoen, die op zoek zijn naar werk, dan is het leuk 
om deze week de verdieping nog meer op te zoeken. Let op: dit is een vrij uitdagende 
opdracht (niveau 3+) en kost extra tijd, belangrijk is dat er een veilige sfeer is onderling.

→De opdracht aan de deelnemers:
Stap 1:  Zoek een vacature op, die jou leuk lijkt. Bekijk bijvoorbeeld vacatures op de 
 websites Monsterboard of Indeed, of bekijk de website van een uitzendbureau.  
 Of misschien heb je iets in de krant zien staan?
Stap 2:  Bekijk de kwaliteiten die je opgeschreven hebt, passen deze kwaliteiten bij  
 de functie? Misschien kun je nog meer kwaliteiten bedenken? 
Stap 3:  Maak een sollicitatievideo van jezelf, waarin je in twee minuten vertelt of 
 laat zien, waarom je geschikt bent voor deze baan. Welke kwaliteiten heb 
 je zelf? Kun je ze laten zien of beschrijven in je video? 
Stap 4:  Laat de video’s aan elkaar zien. Geef elkaar tips (wat er beter kan de   
 volgende keer) en tops (wat ze de volgende keer zeker weer moeten doen). 
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Commando Rekenen

Ken je het spelletje ‘Commando’ nog van vroeger? Commando hol, commando bol? 
Eén persoon is de spelleider, deze persoon geeft de opdrachten aan de anderen. De 
deelnemers moeten de handgebaren nadoen bij die opdracht. Maar let op: alleen als 
de spelleider het woord ‘commando’ ervoor zegt. 

Doe dit spelletje bijvoorbeeld met drie handgebaren voor vakken op school: 
•    Rekenen = een plusje maken met twee vingers
•    Schrijven = met een hand doen alsof je een pen vasthoudt en in de lucht schrijft
•    Lezen = met twee handen doe je net alsof je een boek open doet
De spelleider zegt: ‘Commando Rekenen’. Iedereen maakt dan een plusje met zijn 
handen. Ben je te laat of doe je een ander gebaar: dan ben je af! 
De spelleider zegt: ‘Rekenen’. Dan moet je juist helemaal niks doen, want de spelleider 
zei geen ‘commando’ ervoor. Maak je toch het plusteken, dan ben je af. Speel eerst een 
paar rondes om te oefenen. Daarna ga je door, totdat er één speler overblijft, die heeft 
gewonnen! 
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Welk schoolvak ben ik?
→Benodigdheden: pen + papier
De spelleider neemt een schoolvak in zijn hoofd. De deelnemers moeten raden 
welk schoolvak het is, door vragen te stellen. Deze vragen mogen alleen met ‘ja’ of 
‘nee’ beantwoord worden. Je kunt de beurt steeds wisselen.

→Makkelijker maken
Je kunt het gemakkelijker maken door eerst met de deelnemers alle schoolvakken 
op te schrijven, je kunt dan zien of de deelnemers weten hoe de schoolvakken in 
het Nederlands heten. 

Je kunt kiezen voor alleen de vakken in het basisonderwijs: schrijven, rekenen, 
begrijpend lezen, beeldende vorming, gym, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuur, verkeer, muziek, tekenen. Maar je kunt ook de vakken van de middelbare 
school kiezen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, maatschappijleer, wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde, biologie, CKV (Culturele en Kunstzinnige vorming), 
godsdienst, informatica, etc.  
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Lezen

→Vragen die je kunt 
stellen:
•    Wat zie je op deze foto?

Beschrijf alles wat je ziet.
•    Houdt jouw kind of 

kinderen van lezen?
•    Wat lezen zij het 

liefst?
•    Wat doe je om het lezen

leuk(er) te maken?
•    Houd je zelf van lezen?
•    Wat lees je zelf het liefst?
•    Wat is het laatste boek

dat je gelezen hebt, dat je 
leuk vond?
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Meertalig opvoeden
→Benodigdheden: artikel en opdrachten. Of alleen erover praten.
Laat de groep het artikel lezen ‘Spreek met je kind de taal die je beheerst’. Het 
artikel en de vragen zijn vrij pittig. Als het te lastig is voor jouw groep, is het alsnog 
interessant om het met elkaar te hebben over meertalig opvoeden. Sommige kinderen 
willen niet dat hun ouders in hun moedertaal met ze spreken, terwijl het voor hun 
taalontwikkeling belangrijk is dat de ouders spreken in de taal die ze het beste 
beheersen - in hun moedertaal dus. Heb het hierover met elkaar en wissel tips uit. 

→Vragen die je kunt stellen:
•    Welke taal spreek je met je kinderen thuis? Hoe gaat dat?
•    Praat jouw kind in het Nederlands terug of in jouw moedertaal? Of wisselt dit?

Hoe vind je dat?
•    Praat je ook weleens Nederlands met je kinderen? Heb je daar een vast 

moment of vaste plek voor?
•    Hoe kun je in je moedertaal, toch je kind helpen met huiswerk in het Nederlands?

Hebben andere tips?
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Complimentenronde
→Benodigdheden begeleider: pen + papier

Als je ergens meer zelfvertrouwen van krijgt, dan zijn het van echte welgemeende 
complimentjes. Na 8 weken heb je je deelnemers een beetje leren kennen, bereid 
voor elke deelnemer een compliment voor. Over iets waar de deelnemer hard voor 
heeft gewerkt, over iets wat je heeft verbaasd, over iets wat de deelnemer heeft 
geleerd, etc. Deel je complimenten uit. En doe een rondje; wie wil ook iemand een 
compliment geven? Veel plezier! 

→Extra optie:
Je kunt de complimenten gewoon (online) aan elkaar geven. Maar je kunt ze ook 
(beknopt) opschrijven en aan ons doorgeven, zodat we dit compliment met het 
certificaat mee kunnen sturen.

→Tip: Houd in de gaten dat iedereen aan de beurt komt, want niets zo erg voor je 
zelfvertrouwen, als iedereen complimenten krijgt en jij niet.
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Wat durfde je vroeger niet?

Mensen durven vaak dingen niet: lopen over een smal richeltje, spinnen oppakken, 
langs een hond lopen. Kinderen hebben vaak weer hele andere angsten: donker, 
spoken, spreekbeurt houden. 

→Vragen die je kunt stellen:
•   Wat durfde je vroeger niet en nu wel? 
•   Wie was er bang voor spinnen? 
•   En wie sliep er altijd met een lichtje aan? 
•   Hoe ben je van de angst afgekomen? 
•   Wat durf je nu nog steeds niet? Bellen naar onbekende mensen bijvoorbeeld, 

muizen wegjagen, solliciteren? 
•   Hebben andere ouders tips om ervan af te komen? 



Week 8: 
Zelfvertrouwen
–De foto



Week 8: Zelfvertrouwen - De foto

Leren vanuit plezier en zelfvertrouwen

→Vragen die je kunt 
stellen:
•    Wat zie je op deze foto?

Beschrijf alles wat je ziet.
•    Wat denk je dat deze 

kinderen doen?
•    Bedenk een verhaaltje bij 

deze foto: Waarom zijn 
deze kinderen zo blij? Wat 
hebben ze gedaan?

•    Wanneer voelde je jezelf
voor het laatst zo?

•    Wat kun je doen om je 
vaker zo te voelen?
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Vergroten van het zelfvertrouwen
→Benodigdheden: pen + papier
Laat je deelnemers zoeken op internet naar tips om het zelfvertrouwen van 
kinderen te vergroten. Laat ze een stukje schrijven met tips voor ouders. Wat moet 
je als ouder juist niet doen en wat kun je wel proberen?

→Schrijfopdracht 1:
Wat zou jij als advies geven aan een andere ouder met een kind, dat weinig zelf-
vertrouwen heeft? Wat kan deze ouder doen om het zelfvertrouwen van zijn of 
haar kind te vergroten? 
Zoek tips op het internet en bedenk zelf een aantal tips. Schrijf dit op.

→Schrijfopdracht 2:
Wat zou jij als advies geven aan een volwassene, die Nederlands leert en niet zo 
veel zelfvertrouwen heeft? Zou het Nederlands leren makkelijker gaan, met meer 
zelfvertrouwen? Heb je tips om meer zelfvertrouwen te krijgen bij het leren? Schrijf 
hier een stukje over, alsof het een artikel is op het internet.


