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Keuze opdrachten 

Vorm groepjes van 4 leerlingen. Kies 1 opdracht uit en werk dit als groepje uit. 

 Je krijgt 15 minuten voor de opdracht 

 Presenteer jullie resultaat aan de klas 

 De klas beoordeeld jullie presentatie aan de hand van de volgende criteria: 

o Creativiteit 

o Inhoud 

_________________________________________________________________ 

1. Opstellen respectregels 

1. Bedenk 5 respectregels waaraan iedere leerling zich in de klas gaat houden. 

2. Stel de regels vanuit een positieve insteek op. (dus niet: in onze klas pesten we 

niet! Maar: in onze klas zijn we aardig voor elkaar) 

3. Jullie groepje presenteert de opgestelde regels en legt uit aan de klas waarom deze 

belangrijk zijn! 

4. In overleg met jullie plaatsen we de respectregels op de website van KlasseTaal.  

__________________________________________________________________________________ 

2. Bedenk als groepje 5 slogans waarin de woorden Respect en 

KlasseTaal voorkomt! 

• Hier al een voorbeeld:   Respect. Laat het horen!  

Spelregels:                   De slogans hoeven niet te rijmen maar het mag wel. 

1. Schrijf ze duidelijk op een A4 papier. 

2. Presenteer jullie slogans aan de klas 

3. Jullie slogans komen op de website van KlasseTaal te staan. 
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3. Bedenk in groepjes van 4 een korte rap van ongeveer 6 tot 8 

regels 

1. De rap moet gaan over KlasseTaal en respect en vloeken en schelden 

2. Laat je rap aan de klas horen.      

3. In overleg komt jullie rap  op de website van KlasseTaal 

___________________________________________________________________________ 

     4.  Maak een graffiti tekening      

1. Kies uit een van de volgende woorden: 

2. KlasseTaal  -  Respect  - Respectvol Taalgebruik – Taalbewuste School 

3. Als klas kiezen we samen de mooiste uit en plaatsen die op de website van    

KlasseTaal 

 

 

 


