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Gezellig naar de markt 

 

Bouwstenen : Teambuilding & Empowerment; Op stap / Expert op  

  bezoek; Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling & schriftelijk 

Duur oefening  : >60 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan informatie vragen en geven tijdens het winkelen op de markt. 

 

Materialen 

 Voor elk duo deelnemers een set van in stukjes gesneden dialogen. 

 Gekleurd papier 

 

Voorbereiding 

 Maak een standaarddialoog tussen een verkoper op de markt en een klant, 
bijv.: 

▪ Goedemorgen, kan ik je helpen? 

▪ Ja, bedankt. Ik wil graag... 

▪ Nog iets anders? 

▪ Nee, dat was alles. 

▪ Wil je een tas, een bonnetje...? 

 Snijd de dialoog in stukken: een papiertje voor elke zin. 

 Gebruik voor elke set een andere kleur papier, zodat je geen tijd verliest 

om de verschillende sets uit elkaar te houden.  

 Als je de sets opnieuw wilt gebruiken, moet je het papier lamineren. 

 

Instructies 

 Verdeel de groep in duo’s. 

 Geef elk duo een set zinnen en vraag ze om de kaarten te ordenen zodat 

ze een logisch gesprek vormen. 

 Zodra de dialoog in de juiste volgorde is, laat je de deelnemer beide rollen 
inoefenen. 

http://www.alternativeways.eu/
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 Ga naar de lokale markt en laat de deelnemers in kleine groepen een 

specifiek item kopen, bijvoorbeeld een ui. De deelnemers kunnen van de 
gelegenheid gebruikmaken om hun boodschappen te doen. 

 Stimuleer de deelnemers om zoveel mogelijk te praten en foto's en/of 
video's van elkaar te maken. 

 

Tips voor de trainer 

 Controleer de dagen en uren van de lokale markt. 

 Sluit het bezoek af met een drankje op de markt of in een café. Informele 

momenten samen stimuleren het leerplezier en de groepsdynamiek.  

 Controleer of de school of het leercentrum een budget heeft voor 
extramurale activiteiten. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

 Luisteren 

 Lezen 

 Spreken 

Kennis 

 Zinsbouw 

 Spreekwoorden/ Uitdrukkingen 

 Geheugen 

 Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

 Communicatieve vaardigheden 

 Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

 Empowerment 

 Plezier 

 Intercultureel begrip 

http://www.alternativeways.eu/

