
Op internet gaan duizenden ‘grappige’ filmpjes rond met ouders die zich overbelast voelen door 
de plotselinge extra onderwijstaak die erbij gekomen is.  
Er wordt heel wat geklaagd én gegrapt.  

 

Gelukkig zijn er ook kleine opdrachten, makkelijk uit te voeren, makkelijk in een werkpakket in 
te passen. Deze dinsdag een paar ideeën voor zulke korte opdrachten.  
Kies er rustig één uit, elke dag een andere is ook een goed idee. 

week 2 dinsdag: 

Korte opdrachten 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 

Groep 1-2-3 

Korte opdrachten 

Maak een tekening over: 

Een klein diertje dat je ziet in of bij je huis 

De plek waar je sokken liggen in de kast 

Een plekje waar je vandaag thuis hebt gespeeld 

Een plek waar je was toen je de warme zon voelde 

Iets waaraan je buiten ziet dat het lente is 

Kinderen van groep 3: schrijf er een zin bij 

Vertel aan iemand bij jou in huis hoe één van de hoeken in de klas eruit ziet: Wat 
staat er ook alweer allemaal in? Hoe is het opgeborgen? Kun je er fijn werken 
of spelen? Alleen of met iemand anders? 

Als je wilt kun je er een tekening van maken. En kinderen van groep 3 kunnen er 
een zin bij schrijven. 

Groep 4-8 

Korte opdrachten 

 Schrijf aan de juf of meester of in de klassenapp even kort over: 

- een keer dat je vandaag gelachen hebt 

- iets wat er vandaag mis ging 

- iemand die je vandaag een zoen of een knuffel gaf 

- een opdracht die je heel stom vond maar toch moest doen 

- een grap die je gehoord hebt 

- iets waar je je vandaag zorgen over hebt gemaakt 

Bel een vriendje of vriendinnetje op. Verzin samen een plan: wat gaan jullie met 
de klas doen als de school weer begint? Schrijf het plan op en stuur het aan 
je juf/meester. 

Teken een nieuwe plattegrond van jullie speelplein: Wat wil je veranderen, wat 
moet blijven? Dat kan ook samen met je kleine broertje of zusje als je die 
hebt: maak dan een stuk voor de kleine kinderen én een stuk voor de grote 
kinderen. Maak een foto van je tekening en stuur hem op aan je juf/meester.  



 


