
Aan de slag

Aan de slag 
met… een kaartspel
In elk nummer van Fons zetten we een bepaald voorwerp in de 
kijker. Hoe kun je dat voorwerp gebruiken in jouw les? Zo gingen 
we in eerdere edities al op allerlei creatieve manieren aan de 
slag met Legoblokjes en dobbelstenen. Dit keer kozen we voor 
een kaartspel, en ook daar wisten onze volgers op Facebook en 
Twitter wel raad mee. Op deze pagina vind je een selectie van de 
suggesties die we ontvingen. Laat je inspireren!

Sander

Sander: “Je kan kaartspelletjes 
als blackjack en 21 gebruiken om 
leerlingen in NT2 of OKAN te  
leren tellen.”

Sander

Sander: “Je kan een kaartspel 
als impuls voor schrijfvaardigheid 
gebruiken. Maak vier categorieën: 
hoofdpersoon (ruiten), locatie 
(klaveren), love interest (harten) 
en probleem (schoppen). Voorzie 
per categorie een aantal opties. 
De leerling trekt een kaart per 
categorie en heeft op die manier 
vier schrijfimpulsen.”

Tamara

Tamara: “Laat de leerlingen een 
eigen kaartspel bedenken. Ze 
schrijven de regels op en laten 
het spel door een ander groepje 
spelen. Op die manier oefen je 
instructietaal.”

Sander

Sander: “Gebruik een kaartspel 
voor een oefening spreekvaardig-
heid: bedenk vier onderwerpen, 
één per kaartkleur. Een leerling 
kiest een willekeurige kaart, en 
dus zo een onderwerp om over te 
spreken.”

Sara

Sara: “Ik gebruik het om wille-
keurig groepjes te verdelen: laat 
bijvoorbeeld eerst iedereen met 
eenzelfde getal samenwerken. 
Elk groepje krijgt een andere 
opdracht. Vervolgens zet je leer-
lingen samen per soort: de ruiten 
samen, de klaveren samen, en-
zovoort. Daarna kunnen ze aan 
elkaar verslag uitbrengen over 
hun opdracht.”

Lieselotte

Lieselotte: “Een leuke manier om 
de leerstof te herhalen als alter-
natief voor de klassieke naam-
kaartjes: deel in de klas van elke 
soort evenveel rode en zwarte 
kaarten uit. Daarna houd je een 
wedstrijdje. Jij hebt een stapel 
met daarin een exemplaar van 
elke uitgedeelde kaart. Je stelt 
een vraag en trekt een kaart. 
Leerlingen met dezelfde (rode of 
zwarte) kaart antwoorden om het 
eerst. Eventueel kan je de onder-
linge strijd wat opdrijven door de 
score van team zwart en team 
rood bij te houden.” 
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