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FICHE TUSSENDOORTJE – maximum 10 minuten 

 

Naam student: Jana De Meyer Leergroep  OLO 3 A3 

Naam mentor:  Marianne De Pauw en Nathalie De 
Backer 

Klas 
4A/4B Aantal lln.: 37 

School:  Sint-Jozefbasisschool te Wetteren 

 

FICHE TUSSENDOORTJE – max. 10 min. 
 

Focus op  Beeld      
 Muzisch taalgebruik     
 Muziek      
 Drama        
 Vertellen 
 Voorlezen     

 Bewegingsexpressie 
 Beweging 
 Talensensibilisering 
 Taalinitiatie 
 …………………………………………… 

Doelen 
activiteit 

 Concentratie    Sfeer 
 Andere: …………………………………………… 

Bronnen / 
 

Naam tussendoortje: Ik ga naar Neverland en ik neem mee… 

 10’  / 

 /     

 

Te gebruiken structuurwoorden:  
organisatie - afspraken - instructie – verloop - (demonstratie) - (variatie) 
 

Organisatie: 

De leerlingen vormen een kring. Ik zit mee in de kring. Dit kan zowel buiten als binnen. Bij voorkeur 
spelen we dit spel in kleine groepen zodat iedereen aan de beurt kan. 

 

Uitleg: 

“Stel je voor dat Peter pan je meeneemt naar Neverland maar je wil graag voorbereidt zijn en je valies 
maken. Maar wat zouden we allemaal kunnen meenemen?” 

“Iedereen noemt straks om beurten een voorwerp op dat hij of zij wil meenemen naar Neverland. Je 
moet zeer aandachtig luisteren en elkaar niet storen. De volgende leerling zegt ik ga naar Neverland en 
neem mee... en herhaalt wat de vorige gezegd heeft en zegt zelf wat hij/ zij zou meenemen. Zo gaat het 
verder en verder en wordt het lijstje langer. De leerlingen die het niet meer in de goede volgorde 
kunnen onthouden of iets vergeten, vallen uit. De laatste die overblijven zijn gewonnen.” 

 

Variatie: 

- We nemen allemaal een voorwerp mee dat begint met de letter …. . 

 

 

 

Evaluatie: Evalueer hier je eigen handelen (did., ped. en/of org.). Wat deed je goed en waarom? Wat ging niet goed en 

waarom? Wat zou je behouden of veranderen mocht je dit tussendoortje nog eens geven? (Denk aan voorbereiding en 
realisatie.) Doe een verbetervoorstel.  

 


