
Zoek iemand die...
dezelfde interesse deelt



Hallo, 

Wat leuk dat je mijn site hebt bezocht en dit werkblad hebt gedownload!

Je mag dit document vrij gebruiken in de klas of thuis. Als je dit document aan 
wilt raden bij collega’s of andere belangstellenden, vermeld dan dat het te 
vinden is op www.tureluurs-educatie.nl. 

Alvast bedankt en veel plezier! 

Marije Turel
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Hoe werkt dit werkblad?

werkblad
pen of potlood

Handig om te weten:
'Zoek iemand die...' is een werkvorm van coöperatief leren. Met coöperatief leren 
laat je leerlingen op een gestructureerde manier samenwerken terwijl ze in kleine, 
meestal heterogeen samengestelde groepen zitten. De werkvormen zijn zo 
opgezet dat alle leerlingen evenveel inbreng hebben en vaak zijn de leerlingen in 
beweging (bewegend leren). Daardoor zijn leerlingen actief met de leerstof bezig. 

Benodigdheden:

Voorbereiding:
Laat de leerlingen eerst zelf hun antwoorden op het blad invullen. Wanneer 
iedereen klaar is kunnen de leerlingen door de ruimte lopen met hun hand 
omhoog. Zo geven ze aan dat ze 'vrij' zijn. Wanneer ze iemand tegenkomen met de 
hand omhoog, geven ze elkaar een high five en begroeten elkaar. Ze stellen elkaar 
een vraag van het werkblad en wanneer het antwoord overeenkomt met hun 
antwoord op het blad, mogen ze de naam van deze klasgenoot opschrijven. 
Wanneer ze allebei een vraag hebben gesteld nemen ze afscheid van elkaar en 
gaan weer met hun hand omhoog op zoek naar een andere klasgenoot die vrij is.

N.B. Als er genoeg tijd is, stimuleer de leerlingen dan om door te vragen of een 
kort gesprek te voeren n.a.v. hun vraag/antwoord. 

https://tureluurs-educatie.nl/downloads/


Vul hier jouw eigen antwoorden in Vul hier de naam van de persoon die 
jouw antwoord deelt.

Mijn favoriete kleur:
 

Mijn leukste vak op school:
 

Mijn favoriete ontbijt:
 

Mijn huisdieren:
 

Dit vind ik het leukste gezelschapsspel:
 

Aantal (kleine) broers en zussen:
 

Mijn geboortemaand:
 

De sport die ik graag doe: 
 

Mijn minst ergste klusje thuis:
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