
Tien (alternatieve) thuiswerk ideeën  

Veel scholen geven kinderen thuiswerk dat vooral gericht is op rekenen en taal Naast 
deze vakken is het belangrijk om je breder te ontwikkelen: vanuit eigen interesses en 
talenten. Thuis valt er ook zoveel te ontdekken en te doen. 
Hierbij tien (alternatieve) thuiswerk ideeën.  

1. Dit heb ik altijd al willen doen 
Bedenk wat je nog graag zou willen doen bijv. gitaar leren spelen, een hut bouwen in 
de tuin, vragen stellen aan je oma, een blokkentoren bouwen die dagen mag blijven 
staan enz… 
Nu heb je de tijd om er echt voor te gaan. Als het nodig is vraag je toestemming aan 
je ouders. 

2. Maak een tekening buiten 
Je hebt vast wel bij jou in de buurt een plek waar tegels liggen. Neem je stoepkrijt 
mee naar buiten en maak een mooie tekening. 

 

3. Samen eten koken 
Vraag of je mee kunt helpen met eten koken. Samen koken is 
gezellig. Je kunt ook samen iets lekkers maken. Eet smakelijk! 

4. Woordzoeker 
Maak een woordzoeker voor de hele familie. Dit kan op papier maar ook leuk is om de 
woorden door het hele huis te verstoppen. Zoek woorden op uit de krant, leesboek en 
schrijf ze op een papiertje. Daarna verstop je ze op allerlei plekken in huis. Daarna 
kan het woordzoeken beginnen.  

5. Dit heb ik altijd al willen weten 
Zijn er onderwerpen waar je graag iets over wil weten? Nu is de tijd om daar ook 
daadwerkelijk voor te gaan. Op het internet kun je veel informatie vinden maar er zijn 
natuurlijk ook boeken waar veel in te vinden is. Er zijn op dit moment veel mensen 
thuis dus de kans is groot dat je ook mensen een mail kunt sturen die je vragen 
kunnen beantwoorden. 

 

6. Bomen  
Zoek een boom of struik bij jou in de buurt. Bekijk de boom 
goed en neem elke dag een kijkje bij de boom om te kijken of 
er iets veranderd is bijv. knoppen aan de boom, bladeren die 
gaan groeien. Je zult ervaren dat er veel gebeurt in de natuur. 



7.  Wie of wat ben ik 
Maak je eigen spel met mensen en spullen die jullie kennen of in huis hebben. 
Bedenk een persoon of een voorwerp schrijf dit op een papiertje. De anderen die 
meespelen mogen je nu vragen stellen die jij alleen met ja of nee kunt beantwoorden. 
Weten ze te raden wie of wat jij  bent? 

8. Iets doen voor een ander 
Bedenk een lied of rap voor iemand die wel wat vrolijkheid/ aandacht kan gebruiken. 
Vind jij een lied maken lastig een gedicht, tekening kan natuurlijk ook. 

 

9. Domino 
Maak een dominobaan. Je kunt er zelf ‘gekke’ stukken in 
maken door ergens onderdoor of overheen te gaan. Ook 
kun je iets laten vallen op een volgende steen.  
Als je geen dominostenen in huis hebt kun je ook lego-
blokken gebruiken of plankje van hout.  

10. Maak je eigen spel 
Dit kan een heel nieuw spel zijn maar ook een verandering in een bestaand spel. 
Nieuwe regels bedenken bij een spel om het moeilijker of juist makkelijker te maken. 

 

Deze 10 ideeën zijn samengesteld door Doen.  Wij wensen je veel plezier.  
Wij vinden het leuk om te horen hoe jullie de thuiswerk ideeën ervaren of 
hebben uitgevoerd. Laat het gerust weten. 
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