
 
 
 
 

Voorbereidingsfiche: creatieve activiteiten 
________________________________________________________________________________ 

• LEEFTIJD:  8 – 16 jaar 

• AANTAL SPELERS: vanaf 4 

• DUUR:   afhankelijk van de activiteiten die je kiest 

• AANTAL GROEPEN: individueel of in 2 teams 

• SOORT:  allerlei 

• INTENSITEIT:  matig  
________________________________________________________________________________ 
 

BESCHRIJVING:  
 
Pictionary 
De spelleider geeft een speler een onderwerp, voorbeeld of situatie. De speler tekent de opdracht 
op de flipover. Wie het eerst raadt wat er getekend wordt, is de volgende persoon die mag 
tekenen. Als je al de tekeningen op één blad laat tekenen en gekleurde stiften voorziet, houdt je er 
als groep nog een toffe herinnering aan over. 
 
Pictionary met klei 
Verdeel de groep die gaat meespelen in twee teams. (Met twee spelen of met drie is dus moeilijk!) 
Leg de onderleggers klaar voor elk team zodat ze kunnen kleinen op hun matje. Ieder team krijgt 
ook een boetseer spatel. Elk team moet ook beslissen wie er het eerst zal starten met kleien. De 
teamgenoten komen om de beurt aan zet om het woord dat op het kaartje staat te kleien. De 
andere groepsgenoten moeten proberen om te raden wat het woord is dat hun teamgenoot met 
de klei probeert uit te beelden. Telkens je goed raadt, mag je een stukje klei van de andere team. 
Het team dat het meeste klei over houdt is dus gewonnen. 
 
Tableau vivant 
Toon de kinderen een (oud) schilderij en vraag hen om dat zo goed mogelijk na te bootsen via een 
tableau vivant met verkleedkleren en attributen. (inspiratie: https://www.een.be/tag/tableau-
vivant)  
 
Fotoshoot 
De groep krijgt een script of verhaallijn die ze in 8 foto’s moeten weergeven. Eerst zullen de rollen 
en verkleedkleren verdeeld moeten worden. Nadien worden de decorstukken gemaakt. 
Vervolgens worden de foto’s getrokken en wordt er een tekst bij verzonnen in de vorm van 
tekstballonnen of een zeer korte verhaallijn. 
 
Maak een ganzenbord 
De groep maakt zelf een ganzenbord (van de plaats waar ze zijn). Daarbij 
mogen ze samen zestig vakjes invullen en opdrachten, hindernissen en 
een doel bedenken. Een volgende dag wordt het spel gespeeld. 
 
Mini-boekjes 
Maak mini-boekjes met een leuke verhaaltje voor elkaar.  
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Time’s up 
Verdeel de groep in minimum twee verschillende teams, maar je kan zoveel teams maken als je 
wil. Elke deelnemer krijgt een paar kleine papiertjes en een pen, waarop hij namen schrijft van 
bekende personen. Vouw die papiertjes dubbel zodat niemand ze kan lezen, en verzamel in een 
kom in het midden van de groep. 

Spelverloop 

- De groep die begint kiest één verantwoordelijke in zijn team uit, die je elke beurt kan afwisselen. 
Hij krijgt de bokaal met papiertjes, vouwt er eentje open en omschrijft die persoon aan zijn 
teamleden. Zij moeten raden wie het is. Raden ze het juist, dan krijgen zij dat papiertje als 
overwinningspunt, en neemt de verantwoordelijke een volgend papiertje om te omschrijven. 

- Na één minuut stopt de klok - gebruik hiervoor een timer - en is het volgende team aan de beurt. 
Is de bokaal leeg, dan tel je de punten per team op. Verzamel daarna de papiertjes opnieuw in de 
kom. 

- Vervolgens kan je nog een tweede ronde spelen waarin je de personen op de briefjes moet 
uitbeelden, en een derde waarin je slechts één woord mag gebruiken om de persoon op het 
papiertje te omschrijven 
 
 
Maak schrinkel-sleutelhangers voor elkaar 
Elke deelnemer trekt twee namen van de groep. Iedereen maakt voor die twee 
personen iets waar hij van denkt dat ze dat leuk gaan vinden met 
schrinkelpapier. De resultaten worden aan een sleutelhanger gehangen. Hoe doe 
je dit? Laat iedereen iets leuks op het het schrikelpapier tekenen en inkleuren. 
Knip het uit en maak er een gaatje in met een perforator. Leg de tekeningen in 
de oven op 150° en wacht op het magische moment dat het schrinkelpapier 
begint te krimpen. Wacht tot het schrinkelpapier terug plat ligt en haal het 
voorzichtig uit de oven. Leg er zo snel mogelijk een dik kookboek op zodat het 
mooi plat wordt en laat het zo afkoelen. Steek de sleutelhanger door het gaatje 
en… klaar! 
 
Tip: je kan hetzelfde doen met strijkparels. 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
MATERIAAL:  
 

- Stiften 
- Pennen 
- Papier  
- Stuk karton 
- Klei 
- Foto’s van schilderijen 
- Een verhaal 

- Verkleedkleren  
- Schrinkelpapier (via De Banier) 
- Oven 
- Schaar 
- Perforator 
- Strijkparels 

 


