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Inleiding
Er bestaat niet zoiets als ‘een niet lerende
situatie’. Met andere woorden, op school
leert een kind, maar ook als hij wakker
wordt, ontbijt, en… gewoon speelt door
bijvoorbeeld rollenspel.
Ook in deze tijd is het belangrijk om oog te
houden voor plezier en ontspanning.
Thuisonderwijs kost energie, leer ouders
daarom relativeren. Een kind leert ook door
te spelen!
Beste juf of meester: zet rollenspel in!
Met rollenspel leert een kind:
- communiceren en zichzelf te uiten
- initiatief te nemen
- spelen met andere kinderen

Spelen leren is o zo eenvoudig in te zetten,
óók voor ouders, of beter gezegd: juist voor
ouders!
Maak thuisonderwijs behapbaar en geef
ouders down-to-earth opdrachten waar ze
eenvoudig handen en voeten aan kunnen
geven.
In dit e-book krijgt u concrete uitwerkingen
om rollenspel uitdagender en leuker te
maken. Deze ideetjes kunt u doorgeven aan
de ouders van de kinderen uit uw klas.
Veel leesplezier!

Spelmaterialen
Verkleedspullen

Keukenspullen

Inspiratie aan verkleedspullen
• Doeken/sjaals
Dit kan ingezet worden als een
echte sjaal of omslagdoek, maar
kinderen zijn creatief en zitten vol
goede ideetjes. Het kan ook een
superheldencape zijn. Gooi oude
kussenslopen of lakens niet
meteen weg, want een kind weet
er wel raad mee!
• Tasjes, schoenen, hoeden en
andere accessoires
• Handboeien, ooglapjes,
(speelgoed)gereedschap,
verrekijkers, camera’s voor rollen
als politie, piraat, bouwvakker,
boswachter of toerist.

Keukenspullen
• Pannen en potten
• Bestek
• Borden en bekers
• Spatels, soeplepels, opscheplepels
• Plastic eten

Verkleedspullen is een breed begrip. Hier
valt natuurlijk van alles onder.
Piratenpakken, prinsessenjurken,
politieuniforms.

Manipulatief spelmateriaal

Ook al zijn er geen “realistische” spullen
voor handen, ook dan kan een kind uit de
voeten door spullen te ‘manipuleren’. Een
wc-rol wordt omgedoopt tot telefoon of een
kussen wordt in het spel gebruikt als een zak
met graan.
Manipulatief spelmateriaal
• Stokken
Stokken zijn veelvuldig in gebruik.
Een stok kan gebruikt worden
om in een pan te roeren of ingezet
worden als wandelstok of zwaard.
• Doeken en sjaals
Handig voor het maken van een
hut of om te gebruiken als
tafelkleed, deken of gordijn.

Keukenspullen zijn in bijna iedere
rollenspel nodig. Een kind snapt natuurlijk
al te goed dat er gegeten en gekookt moet
worden.

Om het spel in en om de keuken wat
echter te maken, zijn de volgende
levensechte materialen leuk om in te zetten:
• Ongekookte macaroni, erwten,
mais en graan
Deze spelmaterialen zijn erg
goed voor de zintuiglijke
ontwikkeling en de fijne motoriek.
• Water
Hoe leuk is het om echt thee of
koffie te maken en te drinken of
om soep te maken.
• Takjes en blaadjes voor in de
‘soep’. Dit is geschikt voor oudere
kinderen die snappen dat ze dit
niet op kunnen eten. Besjes zijn
niet handig, want die zijn vaak
giftig.

Poppen

Met poppen kunnen kinderen de echte
wereld naspelen: verzorgen, eten en
drinken geven, verschonen, op bed leggen.
Ook knuffels zijn leuk, zodat kinderen
bijvoorbeeld dierenarts, boswachter of
dierentuintje kunnen spelen.
Speelmateriaal
• Knuffels
• Poppen
• Verzorgspullen (zoals flesje,
ehbo-doos (van speelgoed))

Lees,- schrijf- en rekenmateriaal
Pen en papier

Boeken, tijdschriften en kranten

Schrijven en krabbelen
Met pen en papier kan je kind boetes
uitschrijven, brieven schrijven en recepten,
boodschappenlijstjes of to-do lijstjes maken.

De werkelijkheid naspelen
De werkelijkheid naspelen, dat doen
kinderen maar al te graag. Ziet je kind jou
lezen in een boek, tijdschrift of krant? Grote
kans dat je kind dat na wil doen. Daarom
zijn boeken, tijdschriften en kranten zo leuk!

Leg op een bereikbare plek lege blaadjes en
schrijfmateriaal (potloden, stiften en/of
pennen).

Gebruik met regelmaat pen en papier.
Gebruik een kookboek of recept, maak een
boodschappenlijstje op papier, maak
notities van je werk en/of to-do lijstjes. Als
je kind je veel ziet schrijven, wil je kind dit
graag na doen.
Tip: het is handig als je een klembordje in
huis hebt waarop je kind kan schrijven.

Gooi het oud papier niet weg! Bewaar het
voor het rollenspel van je kind.
Het is onmisbaar!

Speelgoedcomputer

Een speelgoedcomputer, kapotte laptop
of toetsenbord. Typen, op de computer
werken of iets opzoeken. Zeker nu er veel
thuis wordt gewerkt kan je kind op deze
manier goed de werkelijkheid naspelen.
Misschien heb je zelfs wel een oude
webcam, zodat je kind zogenaamd kan
videobellen.

Telefoon / mobiel

Portemonnee, geld en pinpas

Cijfers herkennen
Bij het intoetsen van een telefoonnummer is
je kind al bezig met het herkennen en
gebruiken van cijfers. Dit is nodig voor het
leren rekenen in groep 3.

Cijfers leren
Spelen met geld helpt een kind
cijfers herkennen en bij het leren rekenen.
Je kind kan bijvoorbeeld boodschappen
doen of spelen dat een boef geld heeft
gestolen.

Gebruik een telefoon of mobiel om je kind in
aanraking te brengen met cijfers.

Brievenbus

Tover een kartonnen doos om tot een
brievenbus. Klaar is kees! Jouw kind kan
postbezorger worden of zelf de post
wegbrengen!
Het “echie” nadoen
Lekker de werkelijkheid naspelen, de post
bekijken en lezen en misschien zelfs een
brief schrijven!
Tip: schrijf eens zelf een brief aan je kind en
stop die in de (zelfgemaakte) brievenbus. Of
laat iemand anders een brief schrijven.

Heb je een oude portemonnee? Kleingeld op
zak, zoals vijf centjes? Geef het aan je kind.

Meespelen
Nieuwe woorden

Gebruik nieuwe woorden als je meespeelt
met het spel van je kind.
Politie en boefje voorbeeld
Bij politie en boefje kun je bijvoorbeeld
woorden en uitdrukkingen gebruiken zoals
arresteren, onder arrest staan en
overtreding. Het herhalen van de woorden
en daad bij het woord voegen, dus iemand
echt aanhouden/arresteren, zorgt ervoor
dat kinderen spelenderwijs leren wat het
woord betekent.

Nieuwe handelingen toevoegen

Voeg nieuwe handelingen toe aan een spel.
Dit zorgt voor meer uitdaging en je kind
leert welke handelingen er nog meer bij een
bepaalde rol horen.
Ideetjes om handelingen toe te voegen
• Een ouder die voor de kinderen
zorgt of thuiswerkt
• Een juf die lesgeeft of
oudergesprekken voert
• Een politie die boeven oppakt of
verkeersboetes uitdeelt
• Een timmerman die een huis
of een bouwplan maakt
• Een dokter die iemand beter
maakt, vragen stelt aan de patiënt
of een recept voor medicijnen
uitschrijft

Zelf veel schrijven en lezen

Door zelf tijdens het meespelen veel te
schrijven en te lezen, leer je je kind dat dit
bij je rol hoort. Je kind gaat dit dan ook weer
nadoen. Zo is je kind bezig met het leren
lezen en schrijven.
Bakkertje voorbeeld
Bij het spelen van een bakker kun je
bijvoorbeeld de betaalbon uitschrijven of de
labels van de producten oplezen.

Nieuwe rollen toevoegen

Voeg een nieuwe rol toe aan het spel van je
kind. Een rol die je kind nog niet kent of niet
zo vaak speelt.
Leuke rollen
• Wees de opa of oma bij het spelen
van vader en moedertje
• Speel de rechter bij het spelen
van politie en boefje
• Kom als architect op bezoek bij
het spelen van timmerman
• Ga als arts in opleiding in gesprek
met de dokter
• Een dokter die iemand beter
maakt, vragen stelt aan de patiënt
of een recept voor medicijnen
uitschrijft
Onder de 4 jaar is het beter om een simpele
rol te spelen, zoals vader, moeder, politie of
dokter. In die rol kun je wel nieuwe woorden
gebruiken en handelingen toevoegen.
Boven de 4 jaar kun je je kind meer
uitdagen door een onbekende rol te spelen,
nieuwe woorden te gebruiken en
handelingen toe te voegen.
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