
 
 
 

 

Spreekwoorden lijken ouderwets, maar worden nog 

veel gebruikt. Met deze opdracht oefenen kinderen de 

betekenis van verschillende spreekwoorden door er 

korte vlogs over te maken. 

 

Voorbereiding 

Bekijk de lijst met spreekwoorden. Kies er (samen) 

vijf tot acht uit om mee aan de slag te gaan.  

 

Aan de slag 

Lees de uitgekozen spreekwoorden goed door en schrijf op wat de betekenis van het 

spreekwoord is. Verzamel dan voorwerpen die je nodig hebt om de spreekwoorden uit 

te beelden. Heb je iets niet in huis? Teken het dan op een A4. 

 

Tijd om te vloggen! Pak de telefoon of tablet erbij en laat op een originele manier zien 

hoe jij de spreekwoorden uitbeeldt. Je kan de vlogs aan papa, mama of juf/meester laten 

zien. Je kan ze ook opsturen naar je klasgenootjes, kunnen zij het spreekwoord raden? 

Weten ze de betekenis ook? 

 

1. De appel valt niet ver van de boom.  

2. In de aap gelogeerd zijn. 

3. Achter de wolken schijnt de zon. 

4. Iemand met gelijke munt terugbetalen. 

5. De handen uit de mouwen steken. 

6. Een spaak in het wiel steken. 

7. Er warmpjes bij zitten. 

8. Goed in de slappe was zitten. 

9. Ergens een stokje voor steken. 

10. Na regen komt zonneschijn. 

11. Het bijltje erbij neerleggen. 

12. De mouwen opstropen. 

13. Iemand een koekje van eigen deeg geven. 

14. De aap komt uit de mouw. 

15. Van een mug een olifant maken. 

 
 

 

Spreekwoorden – groep 7/8 

 
Wat heb je nodig? 

 Telefoon of tablet 

 Voorwerpen die je misschien 
nodig hebt bij de vlogs (een 
appel, koekje of pleister) 

 Leeg lijntjespapier 

 
 
 
 
   

 
 

TIP  

Is jouw kind niet zo van 

het vloggen? Deze 

opdracht kan ook prima 

door foto’s te maken 

van het spreekwoord 

dat wordt uitgebeeld. 

Verzamel de foto’s in 

een document en schrijf 

het spreekwoord en de 

betekenis erbij. 


