
Docent: Oke, luister even. Wat we gaan doen nu is het volgende: we gaan een spelletje doen. We 

gaan namelijk kwartetten. We gaan kwartetten. En dan wil ik jou even vragen of jij hier wil gaan 

zitten. Wat de bedoeling is van het kwartet, luister goed, je zit met vier personen aan een tafel. Dat is 

niet overal . Wil je dat even weg doen alsjeblieft.  

Leerling:  ja, is goed.  

Docent: Iedereen krijgt om te beginnen vier kaarten en daarvan begint de jongste met spelen. Als je 

geen… luister even jongens, hee. Duurt allemaal langer he? Kom op. Wat de bedoeling is, ik heb 

kaartjes gemaakt met een plaatje erop en vier namen. Vier producten, vier dieren, kwartet. Maar er 

staat geen titel boven. Je vraagt altijd bij een kwartet ‘ mag ik van jou uit de categorie hoofddeksels 

de hoed?’ bijvoorbeeld.  Ja? Wat jullie gaan doen is verklaren, dus uitleggen, welke categorie je 

hoort. Vince, wil je even op de gang gaan zitten of wil je meedoen?  

Leerling:  Meedoen.  

Docent: Oke, prima, hou dan even je mond.  

Docent: Er zijn acht categorieën. Bijvoorbeeld wat ik hier heb bijvoorbeeld is een vis. Er staat al bij 

een ei, vlees en melk. Het is aan jullie de taak om te kijken uit welke groep die komt en dat te 

vertellen.  

Leerling:  Zetmeel.  

Docent: Als je denkt dat het zetmeel is, moet jij vertellen waarom je denkt dat de vis van deze groep 

tot  zetmeel behoort. Dus wat je gaat vertellen, dan zeg je ‘Vince, mag ik van jou uit de categorie 

zetmeel de melk want ik denk dat melk reservevoedsel bevat’. Oke?  

Leerling:  Nee. Ik snap het niet.  

Docent: Niet helemaal. Je krijgt zo meteen vier kaarten. Je mag natuurlijk alleen een kaartje vragen 

als je een kaartje van die groep hebt. Dat is altijd bij kwartetten. Dan vraag je aan iemand ‘mag ik van 

jou uit de categorie..’ – dat is één van deze categorieën- ‘mag ik van jou uit de categorie zetmeel..’  

en dan ga je vertellen waarom jij denkt dat het kaartje wat jij wil bij die categorie hoort. Dus je 

vertelt: ik denk  - ik wil vlees hebben van jou – ik denk dat vlees onder de categorie van zetmeel valt. 

Want vlees heeft veel reservevoedsel , dus veel energie? Oke? 

Docent: Als jullie het niet begrijpen, steek je gewoon even je vinger op, kom  ik even langs.  

 


