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De
omgekeerde
dag

De
omgekeerde
dag
Vooraf

Deze activiteit heeft te maken met:
Talenten
ontdekken

Talenten
verdiepen

Talenten
tonen

Activiteit

•
•
•
•

Alles bespreken in team
Goed voorbereiden en duidelijke afspraken maken
Kinderen inspraak geven
Ouders op de hoogte brengen

Het organiseren van een omgekeerde dag is een teamaangelegenheid, waarbij je ook
de kinderen kunt betrekken.
Een greep uit de mogelijkheden
• Het uurrooster omdraaien
• Rijen achterstevoren vormen en achteruitlopen
• Kleren binnenstebuiten dragen
• Spelletjes achterstevoren spelen: voetbal – netbal – verstoppertje ...
• Een ﬁlm van achteren naar voren bekijken
• Elkaar met de ‘omgekeerde voornaam’ aanspreken (maak naamkaartjes: Pieter =
Reteip, Ali = Ila, Sarah = Haras, Dounia = Ainuod ...)
• Taaloefeningen: woorden zoeken die omgekeerd gelijk blijven of die een nieuwe
betekenis krijgen – een kaartje schrijven, beginnend met de slotzin en eindigend
met de begroeting, zonder witruimte, hoofdletters, spaties of leestekens
Rekenoefeningen: de bewerking zoeken wanneer de uitkomst gegeven is
• Een leerling geeft les of geeft een opdracht.
• Leerlingen verwennen de juf.
• Omgekeerd opdrachten uitvoeren: rechtstaan = zitten, vooruit = achteruit ...
• Omgekeerd in de bank zitten of op je buik liggen met het hoofd naar beneden
• Omgekeerd een verhaal vertellen of voorlezen
• De klas omgekeerd schikken: tafels achterstevoren, kalenders omgekeerd ...
• Omgekeerd schilderen: tafels ondersteboven, op de grond zitten en met de steel
van de verfborstel schilderen, een gomtekening maken op blad zwart getekend
met houtskool ...
• Omgekeerde puzzels maken
• Praten zonder woorden (met gebaren)
• In pyjama naar school komen
• Omgekeerde of verwarde boterhammen eten

Tips/alternatieven
• Een gedicht als inspiratie:
Omgekeerde dagen komen regelmatig voor.
Dan lees ik alles van achter naar voor:
tak wordt kat
riem wordt mier
gum wordt mug
rot wordt tor
tom wordt mot
Maar een non dat blijft een non.
Ook al draai je die nog tien keer om.
Wille R., Zuurtjes en zoetjes, Lannoo, 1984

• Kinderen hebben zelf heel wat inspiratie. Doe een beroep op hun creativiteit!
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Juﬀenruildag

Juﬀenruildag
Vooraf

Deze activiteit heeft te maken met:
Talenten
ontdekken

Talenten
verdiepen

Talenten
tonen

• Maak goede afspraken.
• Iedereen zorgt voor zijn eigen voorbereiding.

Activiteit
Bepaal vooraf in team een datum.
De bedoeling is dat iedere leerkracht een dag of dagdeel (voor- of namiddag) van klas
wisselt. Daardoor ervaar je als leerkracht de speciﬁeke aanpak vereist voor kinderen
van een andere leeftijd.
Waarschijnlijk ontdek je bij jezelf maar ook bij de andere leeftijdsgroep waar je les aan
geeft onvermoede talenten.
Iedere klasleerkracht bereidt alle activiteiten en materialen van de dag voor zoals op
een gewone dag. Je kunt natuurlijk altijd enkele speciale activiteiten inlassen, maar
zorg er dan voor dat de kinderen die activiteiten ooit al gedaan hebben.
De ‘ruilleerkracht’ ontvangt de dag voordien alle voorbereidingen, zodat hij of zij zich
helemaal kan ‘inleven’.
Op de dag zelf gaat iedere leerkracht naar zijn of haar nieuwe klas van de dag.

Tips/alternatieven
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedenk een ludieke startactiviteit (de verstrooide professor of directeur?).
Wissel achteraf ervaringen uit. Dat zal overigens wellicht spontaan al gebeuren.
De directie, de zorg- en de turnleerkracht kunnen ook deelnemen.
Hou de juﬀenruildag geheim, zodat het voor de kinderen een echte verrassing is.
1 april kan een geschikte datum zijn (maar niet ieder jaar).
Werken rond een bepaald thema kan een meerwaarde zijn.
Betrek indien mogelijk ook de kleuterleid(st)ers in de ‘ruil’.
Zorg voor grote leeftijdsverschillen (de juf van het zesde leerjaar gaat bijvoorbeeld
naar het tweede leerjaar). Dat maakt de ervaring alleen maar rijker!
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Een
talentenboom

Een
talentenboom
Deze activiteit heeft te maken met:
Talenten
ontdekken

Talenten
verdiepen

Talenten
tonen

Materialen
• Houten kunstboom die bestand is tegen alle weersomstandigheden (maximaal
twee meter hoog omwille van de bereikbaarheid)

Activiteit
Op de speelplaats wordt een talentenboom geplaatst.
Dat kan het best op een plek waar je rustig de talenten kunt bekijken en bewonderen,
dus niet te dicht bij een speelveld, bijvoorbeeld.
De talentenboom kan een houten constructie zijn met verschillende muzische takken.
Er kunnen creaties in worden opgehangen of geplaatst (voorzie plankjes om dingen
op te zetten).
Het is een boom vol inspiratie die ook als vertrekpunt kan dienen voor een brainstorming rond talenten of kunst.

Tips/alternatieven
• Iedere maand is een andere klas verantwoordelijk voor de aankleding van de boom.
• Je kunt er ook een themaboom van maken, met werkjes van de kinderen rond een
bepaald thema of muzisch onderdeel.
• Je kunt de boom ook aankleden met inspirerende kunstwerken van beroemde
kunstenaars.
• Misschien kunnen er ook kunstwerken van ouders in de boom?
• Een klas uit de bovenbouw kan zelf een boom in elkaar knutselen.
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Lichaamstaal

Lichaamstaal
Deze activiteit heeft te maken met:
Talenten
ontdekken

Talenten
verdiepen

Talenten
tonen

Materialen
• Groot stuk papier
• Stiften

Activiteit
Wie ben ik?
Een van de kinderen gaat op een groot stuk papier liggen. De anderen omtrekken de
contouren. Er wordt afgesproken rond welk vak, welke activiteit, welke situatie wordt
gewerkt. Dan wordt het getekende lichaam op de juiste plekken aangevuld met
allerlei notities:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat speelt er door mijn hoofd?
Wat ligt er op mijn lippen?
Ik veeg mijn voeten aan ...
Op mijn lever ligt nog ...
Dit ligt mij na aan het hart: ...
Ik moet met mijn ellebogen werken als ...
Ik wil een handje toesteken als ...
Op mijn schouders drukt ...
Ik wil mijn schouders zetten onder ...
Ik zie ...
Ik hoor ...
Ik proef ...
Ik ruik ...

• Andere spreekwoorden en zegswijzen:
– Waar heb jij de mond van vol?
– Waar kijk jij naar uit?
– Waar heb jij wel oren naar?
– Wat heb jij in de vingers?
– Wat hangt jou de keel uit?
– Wat heb jij achter de rug?

Tips/alternatieven
• Je kunt deze activiteit ook gebruiken als evaluatie of brainstorming.
• Je kunt uiteraard ook andere metaforen gebruiken: rugzak – op reis – boottocht –
eiland – ...
• Hou een nabespreking van de resultaten in een kring.

–
–
–
–
–

Waardoor ben jij op je tenen getrapt?
Waarvoor neem jij de benen?
Wat heb jij (niet) onder de knie?
Waar heb jij je buik van vol?
Waarvan krijg jij vlinders in je buik?

