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Dit document bevat lesmateriaal voor het project Nachbarsprache & Buurcultuur. 



 

Over de streep (15 – 60 min) 

Thema Kennismakingsspel 

Materiaal Tape, stellingen/vragen 

Vorbereiding In het midden van de ruimte een streep maken met 
behulp van tape. 

 

Werkwijze: 

• Maak m.b.v. tape een “streep” midden in de ruimte.  

• Vraag iedereen aan één kant van de streep te gaan staan.  

• Instructie: Als er een stelling of vraag voorgelezen wordt die op jou van 

toepassing is of waar je het mee eens bent, dan steek je over.  

• Neem ruimte voor een kort gesprek/discussie tussen de 2 kanten van het 

lokaal, vraag om toelichtingen.  

• Geef duidelijke instructies dat deze oefening gedaan wordt zonder 

oordelen. Het is belangrijk dat de leerlingen de oefening in stilte 

uitvoeren, zodat deelnemers die over de streep lopen niet het idee 

krijgen dat er over ze gepraat wordt. 

• Vervolgens gaat iedereen weer aan 1 kant staan voor de volgende 

vraag/stelling. 

• Het spel kan op verschillende niveaus gespeeld worden, afhankelijk van 

de gewenste diepgang.  

• Het is mogelijk om de leerlingen zelf stellingen te laten maken. Deze 

moeten vooraf dan bij de leraar/spelleider ingeleverd worden. 

• Dit spel kan zowel in het Nederlands als in het Duits (of in beide talen 

tegelijkertijd) gespeeld worden. Daarnaast kan het ook in een uitsluitend 

Nederlandse of uitsluitend Duitse groep gespeeld worden. 

Afspraken die vooraf gemaakt moeten worden: 

o Niet praten 

o Elkaar niet uitlachen 

o Volg je eigen gevoel 

o Als iemand niet wil, respecteer dat 

o Wat binnen de kring gebeurt blijft binnen de kring 

 



 

NIVEAU 1 

Loop over de streep…… 

- als je met de fiets naar school gaat 

- als je sportschoenen in je bezit hebt 

- als je op voetbal, hockey, paardrijden, tennis, korfbal, zwemmen, 

basketbal zit (kies 1 per ronde) 

- als je een muziekinstrument bespeelt 

- als je goed vroeg kan opstaan 

- als je de jongste (of oudste) thuis bent 

- als je geen broertjes of zusjes hebt 

- als een vriend van jou uit Nederland (voor Duitsers) of Duitsland (voor 

Nederlanders) komt 

- als je wel eens in Duitsland of Nederland (op vakantie) bent geweest 

- als je wel eens in Berlijn (voor Nederlanders) of Amsterdam (voor 

Duitsers) bent geweest 

- als je wel eens iets in de vreemde taal (NL, DE) hebt besteld in een 

restaurant 

- als je in je vrije tijd wel eens iets in de vreemde taal (NL, DE) hebt gelezen 

- als je ooit een film met ondertiteling in de vreemde taal hebt gezien 

- als je ooit een film zonder ondertiteling in de vreemde taal hebt gezien 

- als je fan bent van Duitse (voor Nederlanders) of Nederlandse (voor 

Duitsers) muziek 

- als een van je favoriete gerechten uit het andere land komt 

 

NIVEAU 2 

Loop over de streep…… 

- als je vindt dat je te veel huiswerk moet maken 

- als je een beugel hebt gehad 

- als je het gevoel hebt hoge cijfers te moeten halen 

- als je iemand kent die rookt 

- als je gelukkig bent 

- als muziek invloed heeft op je gevoelens 

- als je zingt onder de douche 

- als anderen je mening kunnen beïnvloeden 

- als je iets met tips van anderen doet 



 

- als je zin hebt in vandaag 

- als je het interessant vindt dat -ONDERWERP- vandaag op het 

programma staat 

- als je vannacht gedroomd hebt en nog weet waarover 

- als je beter naar je leraren luistert dan naar je ouders 

- als je denkt dat de meeste Duitsers een Lederhosen of Dirndl thuis in de 

kast hebben 

- als je denkt dat de meeste Nederlanders elke dag kaas eten 

- als je Duits een mooie taal vindt 

- als je Nederlands een mooie taal vindt 

- als je denkt dat de meeste Duitsers niet grappig zijn 

- als je denkt dat de meeste Nederlanders met de caravan op vakantie 

gaan 

 

NIVEAU 3 

Loop over de streep…… 

- als je wel eens verliefd bent geweest 

- als je iemand kent waarvan de ouders zijn gescheiden 

- als je je veilig voelt in deze groep 

- als je iemand kent die wel eens gepest wordt op school 

- als je iemand kent die anderen pest op school 

- als je een conflict liever uit de weg gaat 

- als je graag iets aan jezelf wilt veranderen 

- als je een hele rare gewoonte hebt 

- als je durft te laten zien hoe je je voelt 

- als je je soms onbegrepen voelt 

- als je wel eens per ongeluk een scheetje hebt gelaten die anderen 

konden horen 

- als je op andere mensen durft af te stappen 

 

NIVEAU 4 

Loop over de streep…… 

- als je je op school wel eens alleen voelt 

- als je iemand kent die door problemen alcohol of drugs is gaan gebruiken 



 

- als je wel eens gepest, getreiterd, geplaagd of uitgelachen bent om je 

gedrag, uiterlijk of gevoelens 

- als je je zorgen maakt over een leerling in deze groep 

- als je wel eens somber bent of je verdrietig voelt en het gevoel hebt daar 

bij niemand mee terecht te kunnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wie ben ik (15 min)  

Thema Introductiespel 

Materiaal Stift, post-it’s  

Vorbereiding Voldoende bekende personen bedenken. Of de 
leerlingen zelf een bekende persoon laten bedenken. 

 

Werkwijze:  

• Iedere leerling bedenkt een bekende persoon en schrijft deze op een vel 

papier. Dit papier plakt hij vervolgens bij een andere leerling op de rug.  

• Alle leerlingen lopen rond en vraagt aan de andere leerlingen één ‘ja-

nee’ vraag om er achter te komen wat hij op zijn rug heeft staan. De 

leerlingen mogen elke persoon maar één vraag stellen.  

• Wanneer een leerling het juiste begrip heeft achterhaald, dan gaat hij 

zitten.  

• Het spel wordt in de vreemde taal gespeeld. 

 

Voorbeelden van bekende personen zijn: 
1. Angela Merkel 
2. Thomas Müller 
3. Helene Fischer 
4. Michael Schumacher 
5. Singa Gätgens 
6. BEN 
7. Koning Willem-Alexander 
8. Guus Meeuwis 
9. Gerard Joling 
10. Wesley Sneijder 
11. Mark Rutte 
12. Chantal Janzen 
13. George Clooney 
14. De Paus 
15. Michael Jackson 
16. Albert Einstein 
17. Het monster van Lochness 
18. Micky Mouse 
19. Wolfgang Amadeus Mozart 
20. Oprah Winfrey  



 

Mensenbingo  

Thema Kennismaking 

Materiaal Bingokaarten  

Voorbereiding - 

Tijd afhankelijk hoe snel de leerlingen elkaar gevonden 
hebben; +/- 15 tot 25 minuten 

Werkvorm Groepsspel 
 

Beschrijving: 

Dit kennismakingsspel is bedoeld om elkaar beter te leren kennen. 
Mensenbingo wordt naar hetzelfde idee als normale bingo gespeeld, maar dan 

net even iets anders! 

De Duitse leerlingen krijgen de Nederlandse bingokaart, de Nederlandse 
leerlingen krijgen de Duitse bingokaart. Op de bingokaart staat “Vind iemand 
die..” met bijbehorende beschrijvingen. Het is de bedoeling dat de leerlingen 
op zoek gaan naar de juiste persoon. Dat doen ze door middel van het stellen 
van vragen en door rond te lopen. Als ze deze persoon hebben gevonden, moet 
diegene zijn of haar naam in het vakje schrijven en daarmee is dat vakje 
voltooid. Degene die als eerst alle vakjes heeft ingevuld, heeft bingo! 

Spelregels:  

• De Nederlandse leerlingen mogen alleen de Duitse leerlingen vragen; 
omgekeerd mogen de Duitse leerlingen alleen de Nederlandse leerlingen 
vragen. 

• Het is de bedoeling dat de Nederlanders Duits praten en de Duitsers 
Nederlands! 

• In elk bingovakje mag maar één naam staan; er mogen geen twee 
dezelfde namen op een bingokaart staan: dan is het een valse bingo. 

Spelverloop: 

1. De regels worden uitgelegd en de bingokaarten worden verdeeld. 
2. Vervolgens kan gevarieerd worden: bijv. eerste bingo bijvoorbeeld alleen 

de bovenste of onderste rij, tweede bingo de bovenste én onderste rij en 
tot slot een volle kaart.  

3. Het spel is afgelopen als iemand de juiste bingo heeft! 

Variatie: 
Er bestaat ook de mogelijkheid om zelf een bingokaart samen te stellen. Zie 

hiervoor het werkblad “lege bingokaart”. 



 

Mensenbingo! 

 

Vind iemand die… 

 

 
Een voornaam heeft 

met de letter S 
 

 

 
Jarig is in de zomer 

 
 
 
 

 
Een instrument 

bespeelt 

 
Een huisdier heeft 

 

 
Een bril heeft 

 
 

 
 

 
Jarig is in de winter 

 

Een broertje en/of 
zusje heeft 

 
 

 

Iets blauws aan heeft 
 
 
 

 

 

Blond haar heeft 

 

Voetbal speelt 
 

 

 

Een tweede taal 
naast zijn eigen taal 

spreekt 
 

 

Een naam heeft van 
meer dan 5 letters 

 

 

 



 

Lege bingokaart 

 

Vind iemand die … 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

   

 

 



 

Dobbelspel  

Thema Kennismaking 

Materiaal Speelbord (zie werkblad), pionnen, dobbelstenen 

Voorbereiding - 

Tijd +/- 15 tot 25 minuten 

Werkvorm bilinguale groepjes van minstens 4 leerlingen 
 

Beschrijving: 

Dit dobbelspel is een kennismakingsspel. De Duitse en Nederlandse leerlingen 
worden in groepjes verdeeld en spelen samen het spel om elkaar beter te leren 

kennen. 

Het spel: 
Er zijn twee speelborden; een Duitse en een Nederlandse. De 
uitwisselingsgroep wordt in groepjes verdeeld, Duitse en Nederlandse 
scholieren gemengd. De twee speelborden worden naast elkaar gelegd. De 
Duitse scholieren spelen op het Nederlandse speelbord, de Nederlandse 

scholieren spelen op het Duitse speelbord. 

• Let op: de scholieren spelen het spel wel gezamenlijk en dus tegelijk, de 
bedoeling van de twee speelboorden is, dat de Duitse scholieren de 
vragen in het Nederlands proberen te beantwoorden en de Nederlandse 

scholieren in het Duits. 

Speelverloop: 
Elke speler krijgt een pion. De speler die het hoogst gooit, mag beginnen. De 
eerste speler gooit met de dobbelsteen en verzet zijn/haar pion naar het juiste 
vakje. Op elk vakje staat een vraag; deze vraag moet de speler eerst voorlezen 
en vervolgens zelf beantwoorden. Daarna is de volgende speler aan de beurt. 
De speler die het eerst bij de finish is, heeft gewonnen. Omdat er twee 
speelboorden zijn, is het winnende groepje degene die het eerst de finish 
bereikt. Er wordt dus eigenlijk zowel tussen het Duitse en Nederlandse groepje 
“gestreden” als ook binnen het eigen groepje. 

Mochten leerlingen de vraag niet snappen kunnen zij altijd op het speelbord in 
hun eigen taal kijken, de vragen zijn namelijk in dezelfde volgorde. De 

groepsleden mogen elkaar ook helpen als ze er qua taalgebruik niet uitkomen. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 


