Samenwerken
Lesbrief 2 - Kwartetspel maken

Naam: .....................................................
Klas: ........ VMBO: BL KL TL (omcirkel)
School: ...................................................

Wanneer mensen samenwerken, krijgen ze veel voor elkaar.
Samenwerken is ook efficiënt, want je maakt gebruik van
elkaars kwaliteiten.
Lees eerst de informatie over communiceren op
vmboplus.nl goed door. Je kunt ook een printje maken.
Daarna begin je aan de opdrachten.
Heb je meer ruimte nodig om te schrijven? Pak dan je
(digitale) schrift erbij!

Handleiding
Maak groepjes van 4 leerlingen. Het minimale aantal is 3 leerlingen. Spreek af wie de
voorzitter en wie de notulist is. De voorzitter leidt het gesprek en de notulist schrijft alles
op. Je mag pas beginnen met de opdracht als iedereen in een groepje zit.
Elk groepje gaat een kwartetspel maken. Het kwartetspel heeft 16 hoofdonderwerpen. Ze
staan op de volgende pagina van deze lesbrief. Bij elk hoofdonderwerp horen vier
deelonderwerpen.
Voorbeeld:
Hoofdonderwerp is: kleur
Deelonderwerpen zijn: oranje, rood, geel, groen.
Spullen die je nodig hebt: pen, gewoon papier, gekleurd papier, gekleurde stiften, schaar

1

Voorbereiden
Verdeel de 16 hoofdonderwerpen over de groep, zodat iedereen evenveel
onderwerpen heeft. Jullie krijgen 15 minuten de tijd om bij deze hoofdonderwerpen de
deelonderwerpen te bedenken. Als je er niet uitkomt, mag je ook samen
deelonderwerpen bedenken.
Stap voor stap:
Verdeel de 16 hoofdonderwerpen.
Bedenk bij elk hoofdonderwerp 4 deelonderwerpen.
Bedenk samen deelonderwerpen, als je er alleen niet uitkomt.
Kijk ook op internet, als je het niet weet.
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Uitvoeren
Het voorbereidende werk is gedaan. Heel goed! Nu kunnen jullie het kwartetspel gaan
maken. Pak een vel papier en zet alle hoofdonderwerpen en deelonderwerpen in
blokjes bij elkaar. Op deze manier heeft iedereen een goed overzicht. Daarna gaan
jullie de kwartetkaarten maken.
Stap voor stap:
Bedenk eerst samen hoe de kaarten eruit gaan zien. (grootte, indeling, kleuren,
plaatjes)
Verdeel de taken en ga aan de slag
Als je klaar bent, speel dan samen het kwartetspel!

Hoofdonderwerpen:

Deelonderwerpen:

1.

Muziek

Vier soorten muziek

2.

Gedrag

Vier soorten gedrag

3.

Cultuur

Vier verschillende culturen

4.

Communicatiemiddelen

Vier communicatiemiddelen

5.

Mensenrechten

Vier mensenrechten

6.

Status

Vier statussymbolen

7.

Sport

Vier sporten

8.

Emoties

Vier emoties

9.

Macht

Vier machtsmiddelen

10.

Discriminatie

Vier vormen van discriminatie

11.

Vooroordelen

Vier soorten vooroordelen

12.

Culturen

Vier verschillende culturen

13.

Religies

Vier verschillende religies

14.

Feesten

Vier soorten feesten

15.

Taal

Vier verschillende talen

16.

Politiek

Vier politieke partijen

