
30 seconds
Kinderboekenweek

beroepen



Bedankt voor het aanschaffen
van deze download

gemaakt en bedacht door

* voor eigen gebruik * verkopen/ delen met anderen
* op social media reclame maken * zeggen dat het jouw werk is
* ons vermelden in je post * de bestanden zelf op social media zetten

onze 
bronnen



30 seconds
Oefenen met woordenschat 

rond beroepen

Voorbereiden

Print de bladzijden 5-16 dubbelzijdig uit.

Knip per bladzijde de vier kaartjes los.

Hoe spelen?

Verdeel de groep in 2 groepen.

Team 1 start, iemand van het team legt de woorden uit,

de rest van het team moet raden welke woorden uitgelegd worden.

Tijdslimiet instellen is handig, bv. 1 minuut.

Dan is team 2 aan de beurt.

Welk team kan het meeste aantal woorden raden?

Geschikt voor?

Groep 6 - 8

Spelen met een hele groep of een groepje kinderen



30 seconds
Woorden voor het oefenen met woordenschat rond beroepen

architect journalist chirurg cementmolen aannemer hovenier beveiliger exterieur

monteur advocaat conducteur interieur machinist archeoloog machinist duimstok

adviseur bouwvakker cipier dictafoon manager fysiotherapeut regisseur fluitje 

scheidsrechter verkeersregelaar regisseur gereedschapskist kunstenaar secretaresse vertegenwoordiger première

acteur expositie commandant palet griffier procedure huisbaas toneelstuk

commissaris kwast seismoloog contract veteraan scène timmerman graffiti

verpleegster deegroller gids figuurzaag huisarts slagroomspuit bouwvakker nijptang

banketbakker prijskaartje brandweerman beitel slager handboeien verkoper stethoscoop

logopedist couveuse agent aanwijsstok leerkracht ezel kunstenaar brandweerspuit

sollicitant bloeddrukmeter docent injectie directeur rondleiding soldaat naaigaren

fotograaf cursus schrijver achterwiel boer doelpunt fietsmaker camera

kapper boekhandel groenteboer export vakkenvuller bureau voetballer nietmachine
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