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Teken mijn kamer 

 

Bouwstenen : Teambuilding & Empowerment; Bewegen & Ervaren;  

  Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 15 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan de beschrijving van een kamer begrijpen. 

 

Materialen 

 Voor elke deelnemer een klein whiteboard 

 Whiteboardmarkers  

 Whiteboardwissers 

 Schoolbord 

 

Voorbereiding 

Je kunt zelf kleine whiteboards maken door A4-vellen te lamineren. Ze kunnen 
aan beide zijden worden gebruikt. 

 

Instructies 

 Beschrijf je woonkamer (of een andere kamer) in detail: de inrichting, de 
indeling, bijv. de deur zit aan de rechterkant. Als je de kamer binnenkomt, 

staat er links een bank, ... 

 Beschrijf de kamer opnieuw en laat de deelnemers de kamer tekenen. 

 Vergelijk de tekeningen van de deelnemers. Lijken ze op elkaar? Wie 
tekende het beste? 

 Schrijf de woorden op die de deelnemers niet kenden of herkenden, en leg 

ze uit.  

 

Variant 

 Vraag een deelnemer om zijn/haar woonkamer te beschrijven terwijl de 
anderen tekenen. 

 Verdeel de groep in duo’s. Laat elk duo op zijn beurt beschrijven en 

tekenen. 
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Taalvaardigheden 

 Luisteren 

 Spreken 

Kennis 

 Zinsbouw 

 Spreekwoorden/ Uitdrukkingen 

 Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

 Communicatieve vaardigheden 

 Plezier 

 Verbeelding, creativiteit en leren leren 

 Verhalend denken 
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