
Verdwalen– het Virus

Bern de baas! (oké, foar ien dei.)

Dagopdrachtkaart nr. 

Zet je ouders aan 
het werk (voor onderbazen)

Het is heel belangrijk dat je je ouders iets te doen geeft. Ze 
zijn zo gewend aan werken dat zij zich thuis bijna niet kunnen 
redden. Concentratie hebben ze bijna niet meer. En spelen is 
voor hen heel lastig. Jij kan ze helpen. Leer ze weer spelen.
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Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.

Opdracht voor Niet  
Bazige Ouders
Jij hebt het best moeilijk. Jouw ouders 

zijn het gewend dat iemand tegen hen 

zegt wat ze moeten gaan doen. En dan het 

liefste zo, dat dat ze zelf het gevoel heb-

ben dat zij het bedacht hebben. Dat lijkt 

op een puberbroer of puberzus. Die doen 

ook pas iets als ze er zelf zin in hebben. 

Bedenk voor jouw ouders opdrachten die 

op ideeën lijken.

Maak opdrachten die op ideeën lijken 
• Maak een doe-doos met knutselma-

teriaal. We gooien zoveel weg. Het 

is een mooie tijd om bij alles wat er 

weggegooid wordt te bedenken of je 

er later nog wat mee kan. Deze spul-

len verzamel je in een doe-doos. 

• Maak een ideeën-pot met allemaal 

ideeën om te doen in huis. Doe er 

veel verhalen-vertel ideeën in. Die 

zijn goed voor de woordenschat en 

de fantasie van je ouder. 

• Organiseer picknicks en kampeer-

tochten in huis. Richt een kamer in 

als een ander land.

• Je snapt het idee. Dingen anders 

bekijken. Vervelende klusjes leuk 

inpakken. Je kan je meester of juf als 

voorbeeld nemen. Hoe laten zij jullie 

werk doen dat eigenlijk minder leuk 

lijkt? Oh ja… en rommel, dat is altijd 

een dingetje. Laat het een probleem 

van jullie allemaal zijn, dat doet een 

baas vaak ook. 

Er zijn twee soorten ouders:

1. Ouders die op hun werk een baas zijn (voor hen vind je de opdracht in  

de LC en als dagopdrachtkaart 3 op deze site)

2. Ouders die op hun werk een baas hebben (voor hen vind je de opdracht hieronder)

Dit is een KEKopdracht. KEK is een provinciaal cultuurprogramma voor 
scholen, waarin gewerkt wordt met cultuur, kunst en creativiteit.  Voor 
bijzondere, rake, kekke lessen over wie jij bent in deze provincie.   
Deze opdracht is van Anne Graswinckel. Vormgeving Jelle F. Post. 
Wil je nog meer inspiratie?  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus 

wat heb je nodig?
• Dat hangt er helemaal van af hoe je het aanpakt…! Je bent er creatief genoeg voor.

• Materiaal om ideeën mee te maken


