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Wie ben ik?           

 

soort spel  : kennismakingsspel met de nieuwe juf of meester 

tijdsduur  : 20 minuten 

leeftijd  : vanaf groep 4 

benodigdheden : school(digi)bord of groot vel papier. 

spelbeschrijving : Doel van het spel is om de kinderen te laten kennismaken met de nieuwe 

      juf of meester en ze te leren om vragen te stellen. 

 Als voorbereiding heeft de leerkracht op het bord dingen over zichzelf opgeschreven. 

De hoeveelheid informatie en de soort hangt af van het niveau (leeftijd) van de kinderen. 

Bij elke informatie staat het aantal punten. (Zie voorbeeld) 

 

 

 

 

 

 Verdeel de klas in 2 groepen. 

 Vertel aan de kinderen, dat er informatie over jou op het bord staat. De bedoeling is dat het 

team dat aan de beurt is een nummer te kiezen en de vraag te stellen die bij het antwoord 

hoort. 

 De teams stellen om de beurt een vraag. Het team dat aan het eind de meeste punten heeft, 

heeft gewonnen. 

 Zeg dat bij een antwoord meerdere vragen gesteld kunnen worden, maar dat er maar één goed 

is. 

 Voorbeeld: LK = leerkracht  /  TA = team A  /  TB = team B 

 

o LK: “ Welk nummer willen jullie, team A? ” 

o TA: “ Nummer 2 – Wat is uw lievelingskleur? “ 

o LK: “ Jammer, verkeerde vraag. Mijn lievelingskleur is rood.  

         Welk nummer willen jullie team B? “ 

o TB: “ Ook nummer 2 – Welke kleur zijn uw ogen? “ 

o LK: “ Goede vraag! Prima, 2 punten voor team B.  

         [leerkracht streept nummer 2 door.] 

          Welk nummer willen jullie team A? “ 

o TA: “Nummer 10, graag. Wat is uw lievelingseten? “    

         Enzovoort. 
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