
Tien (alternatieve) thuiswerk ideeën 2 

Dit is het tweede deel met alternatieve thuiswerk ideeën. In deze reeks zijn er een 
aantal ideeën die kinderen met elkaar kunnen delen.  
Geef kinderen een link waar ze de ideeën op kunnen zetten en ook kunnen kijken wat 
andere kinderen hebben gedaan. Je kunt ze natuurlijk ook alles laten verzamelen en 
samen bekijken als de kinderen weer op school zijn. 

11. Voorlezen 
Zoek een boek dat je erg leuk vindt. Vraag aan iemand anders of je een stuk uit het 
boek mag voorlezen. Je kunt ook elke dag via Facetime, Skype, Wattsapp video bellen 
met je familie om elkaar te kunnen voorlezen. 

12. (Strip)verhaal 
Maak een (strip)verhaal over wat jij hebt gedaan of meegemaakt de afgelopen weken 
toen je thuis was.  

13. Knip uit…. 
Knip een mooi plaatje uit een tijdschrift, krant. Knip het 
plaatje doormidden, maakt niet uit op welke manier. Plak 
het plaatje zo op een wit papier dat je het stukje dat je er 
af hebt geknipt kunt natekenen. 

14. Een opdracht voor een ander 
Bedenk een leuke opdracht die andere kinderen uit je groep kunnen maken. Mail de 
opdracht naar andere kinderen uit je groep. Je kunt ook eerst groepjes maken en het 
alleen naar de kinderen uit je groepje sturen. 

15. In een andere taal 
Hoe zeg je de volgende woorden en zinnen in het: Frans, Duits, 
Engels, Spaans, Fries en een andere taal die je zelf kiest. 
Goedemorgen, eet smakelijk, hoe gaat het? Hoe heet jij? Hoe laat 
is het, wat zijn je hobby’s? Je mag natuurlijk ook andere zinnen 
bedenken. 

16.  Vijf vragen aan of over je groep 
Bedenk vijf vragen die kinderen uit je groep kunnen beantwoorden. De vragen hebben 
te maken met dingen die er in de groep zijn gebeurd. 

17. Zoveel verschillen 
Zoek in en om je huis zoveel mogelijk verschillende bomen, vogels, struiken. 
Ga elke dag kijken of je er nog meer kunt vinden. Ben benieuwd hoeveel verschillende 
bomen, struiken of vogels jij kunt vinden.  



18. Een leuk boek  
Zoek een leuk boek en beschrijf waarom anderen dit boek zouden 
moeten lezen. 

19. Uitdaging 
Samen met je groep gaan jullie een uitdaging aan. Hoevaak kun je: 
- hinkelen met je ‘goede’ been  
- hinkelen met je ‘slechte’ been 
- touwtje springen zonder dat het touw stopt 

20. Mijn muziek 
Zoek twee liedjes op die jij leuk vindt om te luisteren. Vertel waarom jij juist die 
nummers zo leuk vindt. Geef de liedjes door aan andere kinderen in je groep. 
Als het goed is krijg je ook liedjes die andere kinderen leuk vinden. 

 

Deze 10 ideeën zijn je aangeboden door Doen.   
Wij wensen je veel plezier.  Tot een volgende keer.  
www.doeninonderwijs.nl  

http://www.doeninonderwijs.nl

