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Werkvorm: Dobbelen 
 

Doelgroep:  
(aanduiden) 

SLK-BG-TG-EG 

 

Geschikt voor kinderen met: 

ADD- ADHD 

autisme 

dyslexie 

auditieve en communicatieve beperkingen 

mentale beperkingen 

Duur:  

lesdeel – lesuur 

 

Groepsindeling: 

Groep per 2, 3, 4, … 

Klassikaal 

 

 

1. Doel: 

Het bevorderen van tekstbegrip door het stellen van vragen en beantwoorden van vragen over 

een tekst of verhaal.  Het verwerken van gelezen teksten of verhalen.   

Het inoefenen van hoofdrekenen. 

 

2. Geschikt voor: tekstbegrip, oefenen bij rekenen 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

Luisteren naar elkaar, geduldig zijn en kunnen wachten 

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting:  in groepjes 

b. Materiaal: dobbelsteen met opdrachtkaartjes 

 

5. Werkwijze: 

a. Klassikaal of in groepjes wordt een tekst gelezen en besproken.  Na het voorlezen zet 

men zich in groepjes. 

b. Een ll. van de groep gooit de dobbelsteen. Op de vlakken van de dobbelsteen staat bv. 

‘waarom’, ‘wat’, ‘hoe’, ‘waar’, ‘wie’ en ‘wanneer’. 

c. Met het woord dat bovenaan ligt maakt de ll. een vraag over de tekst. 

d. De ll. links naast de vraagsteller moet de vraag proberen te beantwoorden.  Indien de 

vraag te moeilijk is, mag de groep helpen. 

e. De lln. schrijven de vraag met het antwoord op een blad. 

f. De ll. die de vraag heeft beantwoord mag nu met de dobbelsteen gooien. 

g. Het rouleren van beurten gaat net zo lang door tot de tijd om is. 

h. Klassikale nabespreking.  De lkr. vraagt enkele groepen om één of meerdere vragen te 

benoemen die zij bedacht hebben (= productevaluatie) en vraagt ook hoe de 

samenwerking verliep (= procesevaluatie). 

 

6. Voorbeeld: 

 

7. Variaties: 

-Gooien met 2 dobbelstenen: op de 2° dobbelsteen staan bv. werkwoordvervoegingen (‘is’, ‘zal’, 

‘wil’, ‘doet’, ‘heeft’).  De ll. moet nu een vraag stellen over de tekst met de 2 woorden die 
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bovenaan de dobbelsteen staan. 

-Rekenen: deze werkvorm kan gebruikt worden om vaardigheden als hoofdrekenen te oefenen.  

Maak 2 dobbelstenen: 1 met lage cijfers en 1 met hoge cijfers.  Lln. moeten met beide 

dobbelstenen dobbelen en maken bv. de som van beide getallen.  Je kan ook een 3° 

dobbelsteen toevoegen met wiskundige symbolen (+, -, :, x). 

 

8. Tips en adviezen:  

-Wanneer dobbelen te veel onrust veroorzaakt, kan de lkr ook gebruik maken van kaarten met 

daarop ‘Wat is…’ of ‘Wie kan…’.  Men moet dan telkens een kaart trekken. 

-De lkr. kan ervoor kiezen om de vragen te structureren door 1 dobbelsteen vast te leggen op 

een bepaald woord /cijfer.  De lln. gooien enkel met de andere dobbelsteen. 

 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


