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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: Opzoek in Neverland 

 10’  / 

      

 

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

Organisatie: 

De leerlingen werken per twee of drie en gaan opzoek in de natuur naar een voorwerp. Er wordt op 
voorhand een centraal punt afgesproken en een tijd. 

 

Uitleg + richtvragen: 

“De verloren jongens in Neverland die moeten heel creatief zijn met voorwerpen. Ze hebben daar geen 
iPad of gsm maar ze moeten zelf spelletjes of ander materiaal verzinnen en maken. Jullie werken straks 
per twee of per drie. Je gaat opzoek op het domein naar een voorwerp uit de natuur. Jullie hebben 
daarvoor 3 minuten. 

- “Wat zou daarvan een voorbeeld zijn?” (dennenappel) 

“Een belangrijke afspraak is dat je het voorwerp niet moet meenemen maar je mag, enkel als je iets niet 
kapot maakt. Je trekt bijvoorbeeld geen bladeren van de bomen.” 

“Als jullie samen in je groepje 1 voorbeeld hebben gevonden, kom je terug naar hier en bedenk je een 
andere functie voor dat voorwerp. Wees dus heel creatief want de groep die het grappigste of het 
origineelste is, wint.” 

“Je kan daarna een kort gedicht maken over je voorwerp en zijn nieuwe functie. Dit kan heel kort.” 

Voorbeeld: Mijn dennenappel die ik vond op de grond, werd een juwelenkist voor de stylist.” 

 

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.  

 


