
Werkvorm Benodigdheden Uitleg 

Ren je rot…  De leerkracht noemt een kleur, letter, materiaal of 
vorm.  
De leerlingen gaan in huis opzoek naar een voorwerp 
in deze kleur, begint met deze letter, gemaakt van dit 
materiaal of deze vorm heeft en laten deze zien voor 
de webcam.  
(Mogelijk wedstrijdelement: de snelste krijgt een 
punt.)  
 

Ren je rot met raadsels Raadsels Ork ork ork soep eet je met een… 
Hier was je je haren mee…etc. 
De leerlingen zoeken het voorwerp dat bij het raadsel 
past en laten deze zien voor de webcam. 
 

Rondleiding  Leerlingen geven een rondleiding door hun huis of 
slaapkamer. 
 

Pim Pam Pet Letterdraaischijf Stel een vraag, bijvoorbeeld: fruitsoort, naam, dier 
etc., draai een letter en degene die zo snel mogelijk 
een goed antwoord zegt krijgt een punt. Je kant de 
beurten ook verdelen, dan haal je het 
wedstrijdelement eruit.  
 

Wie/wat/waar ben ik?  Iemand neemt een persoon/voorwerp/plaats in 
gedachten. De anderen mogen alleen gesloten vragen 
(waar ja of nee op geantwoord kan worden) stellen. 
Degene die het raadt wint en krijgt de beurt. 
 

Rara, wat hoor ik?  Iemand zet zijn camera uit en maakt ergens een geluid 
mee (deodorant, hagelslag pak, etc.) De rest mag 
raden. Daarna gaat de camera aan en wordt gekeken 
of het klopt. Hiervoor is ook een leuke YouTube video 
met geluiden: 
https://youtu.be/apsqT6K3EGg  
 

Rood-Groenspel  Vragen  
Rood voorwerp 
Groen voorwerp 

Er zijn vragen voorbereid met 2 
antwoordmogelijkheden; rood en groen. De leerkracht 
stelt de vraag inclusief de antwoordmogelijkheden. De 
leerlingen houden de kleur voor de webcam van het 
antwoord dat zij denken dat juist is. Daarna wordt het 
antwoord besproken. 
 

Woorden- 
slang 

 De woordenslang kan in verschillende thema’s: dier, 
thuis, school, vakantie etc. Er wordt een woord 
genoemd, de laatste letter van dit woord moet weer 
de eerste letter van het volgende woord zijn, zoals bij 
het thema dier: 
Aap-panter-ratelslang-giraffe-etc. 
Elke leerling krijgt een beurt. Zijn alle leerlingen 
geweest kan je weer vooraan beginnen. 
 

Alfabet  Verzin namen/landen/dieren/voedsel met alle letters 
in het alfabet: 
Aap-beer-chimpansee-egel-etc. 
 



Tekenopdracht Aanwijzingen 
Papier  
Potlood of pen 

Van te voren heeft de leerkracht aanwijzingen 
bedacht, zoals: 

- Teken een hoofd met 1 oog en een 
varkensneus 

- Teken er een dikke buik aan 
- Teken er hele lange armen aan 
- Teken er hele korte benen aan etc. 

De leerlingen volgen de aanwijzingen op en laten op 
het einde de kunstwerken aan elkaar zien. 
 

Namenbingo  Namenstokjes van de 
klas 

De leerlingen schrijven 6 namen op uit de klas. 
De leerkracht trekt per beurt 1 naamstokje. De naam 
op het stokje mag worden doorgestreept. De eerste 
de alle namen heeft doorgestreept heeft bingo.  
(Deze bingo kan ook met getallen of dieren) 
 

Volg de leider  Er wordt 1 leider uitgekozen. De leider maakt een 
beweging, de andere doen de leider na. 
 

Juf zegt…  Het spel is eigenlijk hetzelfde als commando. Nu zeg je 
niet commando, maar: ‘de juf/meester zegt’. Zeg je 
het zinnetje er niet voor dan mogen de kinderen de 
activiteit niet uitvoeren. 
Activiteiten die je kunt zeggen zijn bijvoorbeeld: 
- De juf/meester zegt: ‘Tik je neus aan.’. 
- De juf/meester zegt: ‘Ga staan op je stoel’. 
- De juf/meester zegt: ‘Ga zitten op je tafel’. 
- De juf/meester zegt: ‘Loop om je tafel’. 
- De juf/meester zegt: ‘Tik de grond aan’. 
 

Levend kwartet  Laat de leerlingen voorwerpen zoeken. Net als bij 
kwartet moeten dit 4 verschillende zijn, zoals 4 
sokken, 4 knuffels, 4 stukken fruit, etc. 
 

Kahootquiz  De leerkracht heeft online een kahootquiz 
voorbereidt. Tijdens het videobellen kan deze worden 
gemaakt. Zie voor de uitleg van Kahoot: 
https://www.youtube.com/watch?v=6JpLG7rg4Ok  
 

Rekenchallenges   De leerkracht laat een rekenchallenge zien. De 
leerlingen proberen hem zo snel mogelijk uit te 
rekenen. 
 
Google op rekenchallenge voor voorbeelden. 
 

Tongbrekers  De leerkracht laat een tongbreker zien. De leerlingen 
proberen deze zo snel mogelijk, foutloot op te zeggen. 
 
Google op tongbreker voor voorbeelden. 
 

 

 

 

 



 


