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Afzender onbekend 

 

Bouwstenen   : Media 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : schriftelijk 

Duur van de oefening : 45 min. 

 

Doelstellingen 

• De deelnemer kan een kort bericht schrijven. 

• De deelnemer kan informatie vragen en geven. 

 

Materialen 

• Smartphones 

• Gratis wifi 

• Kaarten met de voornaam en het telefoonnummer van elke deelnemer. 

• Variant: Kaarten met een opdracht, zoals 'Nodig iemand uit om naar de 
film te gaan. Vraag naar het telefoonnummer van een dokter. Vraag iets te 
lenen…' 

 

Instructies 

• Geef elke deelnemer een kaart. Zorg ervoor dat niemand zijn eigen kaart 
krijgt. 

• Elke deelnemer sms’t 'Hallo naam' naar de persoon wiens naam op het 
papier staat, zonder het bericht te ondertekenen. 

• De ontvanger raadt wie de afzender is door gesloten (ja/nee) vragen terug 
te sms’en, bijv. Ben je een man? Heb je zwart haar?... 
 

Variant 

• Beginners:   Verdeel de deelnemers in twee teams: zenders en 

ontvangers. 

• Gevorderden:  Elke deelnemer heeft twee gesprekken lopen, één als      

zender en een als ontvanger. 

Geef elke deelnemer een kaart met een opdracht. 
Zodra ze de identiteit van de afzender hebben geraden, 
moeten ze de opdracht samen afmaken, bijv. Welke 
film, wanneer? Hoe laat? Waar? … 
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Slot 

• Bekijk samen woorden en vragen die de deelnemers niet begrepen of niet 
kenden. 

• Schrijf een goed geformuleerde boodschap op het schoolbord. 

• Bespreek zinnen die relevant zijn voor de opdracht. 

 

Tip voor de trainer 

Doe mee bij een oneven aantal studenten. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

• Lezen 

• Schrijven 

Kennis 

• Grammatica 

• Woordenschat 

• Spelling 

• Zinsbouw 

• Spreekwoorden / Uitdrukkingen 

Sociaal-emotionele vaardigheden 

• Communicatieve vaardigheden 

• Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

• Digitale competenties 

• Plezier 

• Intercultureel begrip  

• Verhalend denken 


