
 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg 

 

      
      

Witte gij toevallig….? 

• Alle leerlingen ontvangen een werkblad.  

• Op het blad staan verschillende vragen. 

 

• Nu gaan de leerlingen rondlopen en andere leerlingen vragen of zij wellicht antwoord weten op 

één van de vragen. 

• De leerling moet er voor zorgen dat hij iemand vindt die het antwoord weet op één van de 

vragen en het antwoord op zijn vel schrijft.  

• Een leerling mag maar één antwoord bij een ander kind opschrijven.  

• Dan draaien de rollen om en mag het andere kind een vraag terug stellen.  

• Daarna gaan ze allebei op zoek naar een andere leerling die wellicht een antwoord weet op één 

van de vragen. 

 

• Wanneer alle vragen op zijn of haar blad zijn beantwoord, gaat de leerling zitten en wordt hij 

hulpje vanaf zijn plaats.  

• Aan hun mag elke vraag gesteld worden. Leerlingen die van te voeren geen één antwoord 

wisten, worden na het invullen van een of twee antwoorden ook een bron voor anderen, want 

nu zijn zij ook iemand geworden die “het weet”.  

Voor alle duidelijkheid de leerling schrijft dus geen antwoorden op zijn eigen vel. 

 

Tip:  

Zorg dat er over de onderwerpen reeds is gesproken in de groep. Herinner de leerlingen eraan dat 

ze maar één antwoord door de andere leerling op mogen laten schrijven. 

  



 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg 

 

      
      

 

 

 

Weet hoe de hoogste 

onderscheiding van JJ heet 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……… 

Weet hoe de Veldwachter 

heet 

………………………………………………

……………. 

Weet met welke titel je de 

Prins van 

Dommelbaorzedurp 

aanspreekt 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…….. 

Weet bij welk feest 

de nieuwe Prins van 

Dommelbaorzedurp 

wordt gepresenteerd 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……… 

Weet hoe de officiële naam van de 

Burgervaojer is 

………………………………………………………………………

…………………………………….. 

Weet hoeveel leden 

de Raad van Elf telt 

……………………………………

……………………………………

………………….. 

Weet hoe Vught tijdens 

carnaval heet 

……………………………………………

………………………………… 


