
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 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 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 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 7: 
Begrijpend lezen
–De foto



Week 7: Begrijpend lezen - De foto

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?



Week 7: 
Begrijpend lezen
–De uitdaging



Week 7: Begrijpend lezen - De uitdaging

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?



Week 8: 
Zelfvertrouwen
–Het spelletje



Week 8: Zelfvertrouwen - Het spelletje

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.



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?



Week 8: 
Zelfvertrouwen
–De uitdaging



Week 8: Zelfvertrouwen - De uitdaging

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.




