
Handleiding

Voor leerlingen

Laat je Zien!



Handleiding Laat je Zien! voor leerlingen

Aantal spelers: 4-10

Leeftijd: 8+ (groep 5-8)

Tijdsduur: 10-45 min

Voer de opdrachten zo goed mogelijk uit en 

beantwoord de vragen. Als dat lukt spaar je sa-

men voor foto props. Daarmee maak je samen, 

aan het eind, een leuke foto. 

DE KAARTEN
Er zijn vier soorten kaarten: 

1. Kenniskaarten

2. Eigen mening kaarten 

3. Kaarten met groepsopdrachten 

4. Vraagtekenkaarten

Welk kaartje van welke categorie is, zie je aan 

de kleur van het kaartje en de naam van de 

categorie op de achterkant. 

DE ROLLEN EN HET  
AANTAL SPELERS
Iedereen krijgt een aparte rol. Jouw rol staat op 

het kaartje dat aan je keycord vastzit. Achterop 

dat kaartje kun je lezen wat jouw taak is. 

De verschillende rollen zijn:

• Antwoordcontroleur (basisrol)

• Gespreksleider (basisrol)

• Beurtverdeler (basisrol)

• Notulist (basisrol)

• Tijdbewaker

• Sfeerbewaker 

• Beslisser

• Complimentgever

• Stiltebewaker

• Materialenbaas

HET SPEL 

Elk groepje krijgt een dobbelsteen. Degene die 

aan de beurt is mag met de dobbelsteen rollen. 

De dobbelsteen vertelt welk soort kaart je mag 

pakken. Lees de kaart voor. LET OP!  

De antwoordcontroleur leest ALLE 

kenniskaartjes voor. Als het kaartje goed is 

of als het team zich aan de opdracht heeft 

gehouden, bewaren ze het kaartje. Deze 

kaartjes kan de groep gebruiken om te sparen 

voor foto props. Op het spaarsysteemblad staat 

beschreven wat voor kaartjes je nodig heb 

om in te wisselen om de foto props te krijgen. 

Je kunt de kaarten die je met je groepje hebt 

gespaard bij je juf of meester inleveren voor de 

foto props die je nodig hebt. 

Je mening geven of 

ideeën uitvoeren 

Sociale autonomie



Als je je eigen mening 

moet geven, hangt dit 

antwoord soms af van 

hoe je je voelt. Hoe 

voel jij
 je vaak? 

a. Blij 

b. Boos 

c. Verdrietig

d. Bang

??

Je aanpassen als 
dat gevraagd wordt
Sociale flexibiliteit

Het jongste kind in 
jullie groepje wisselt 
zijn rol om met het 

oudste kind. 

Hoe vinden jullie 
het om je kaartje te 

wisselen? ??



Relatie met 
andere kinderen

Welke dieren kunnen 

goed samenwerken???Wat kan onze groep leren van 

deze dieren? Hoe dan?

Antwoord: 
Bijvoorbeeld: 

mieren, zebra’s, 

vissen, wolven





VRAAGTEKENKAARTJES
Als iemand een vraagteken gooit, pakt hij een 

kaartje van de aparte stapel met de vraagteken-

kaartjes. 

Het begin van het spel 

1. Leg de kaartjes op vier stapels in het mid-

den van de tafel: 

a. 1 stapel met kennisvragen.

b. 1 stapel met eigen mening vragen.

c. 1 stapel met groepskaarten.

d. 1 stapel met de vraagtekenkaarten als 

aparte stapel naast de rest. 

2. Zorg dat je een keycord hebt met een rol. 

3. De beurtverdeler wijst iemand aan die mag 

beginnen. 

Wat moet je doen als je aan de beurt bent?

1. Gooi met de dobbelsteen.

2. Pak een kaartje van de stapel met de kleur/

het teken dat je net hebt gegooid.

• Is het een kennisvraag? Dan leest de 

antwoordcontroleur deze voor. Is het 

een andere kaart van een andere soort? 

Dan lees je hem zelf voor.

• LET OP: Is de antwoordcontroleur aan 

de beurt en pakt hij een kenniskaart, 

dan mag degene links van de ant-

woordcontroleur het kaartje voorlezen.

De juf/meester bepaalt hoelang jullie het spel 

spelen. Het spel eindigt met een groepsfoto. 

Jullie mogen met de gespaarde foto props een 

leuke foto maken! 

De tijdbewaker:

Wat doe jij?

- Jij let bij opdrachten goed op de tijd. 

- Je zorgt ervoor dat je de klok goed 

kan zien. 

- Als de tijd bijna voorbij is, 

geef jij dit aan. 

- Jij moedigt de anderen aan om door 

te gaan. 

Tijdbewaker

??
Wissel alle rollen 

om. Iedereen geeft 

zijn rol aan degene 

links van hem.  

Woordzoeker

Welbevinden - 

zin in werken 

H N E V E L N I k

P L E Z I E R E L

B J I J M Z I N A

I N W L O O H C S

V R I E N D E N E

B E T R O K K E N

R K R E T S E E M

E N O F U J P S C

H O O L A A T L ?

AUTONOMIE

BETROKKEN

INLEVEN

JUF

KLAS

MEESTER

PLEZIER

SCHOOL

TAAL

VRIENDEN




