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SUPERHELDEN TEGEN RACISME

Spel rond 8 superhelden die vandaag of in het verleden een grote rol hebben gespeeld in de
strijd tegen racisme. 
Elke superheld heeft één superkracht die zij/hij heeft ingezet tegen racisme. 
Aan elke superheld zijn één of twee opdrachten verbonden (die ook samenhangt met de
superkracht van de held).

Je kan het spel met je hele groep spelen of in kleinere groepen, mits je een begeleider per
groepje kan voorzien. Bekijk de opdrachten op voorhand
als kinderen of tieners de opdracht tot een goed einde brengen krijgen ze allemaal een
kaart van die superheld. Zo verzamelen ze 8 kaarten. 
Aan het einde krijgt iedereen ook een badge van haar/zijn favoriete superheld. 

Spel met 8 opdrachten, één opdracht per superheld (verdeel de groep in kleinere groepen:
opdrachten voor groepen van 5 tot 15 kinderen/tieners) 
Groepsgesprek
Beloning 

Info
Je kan dit spel met de hele groep spelen of de groep in kleinere groepen verdelen. Let er
op dat elke groep een begeleider nodig heeft.
Voor een aantal spelen heb je materiaal nodig. Als je de groep in kleinere groepen
verdeelt, zorg er dan voor dat je niet tegelijk aan dezelfde opdracht begint.
Per superheld zijn er twee spelen bedacht. Als je het spel niet begrijpt of het lijkt niet
interessant voor je groep … pas het gerust aan of bedenk een nieuwe opdracht.
De opdrachten verschillen van elkaar in intensiteit. Wissel indien mogelijk de hevige
spelen af met de rustigere spelen.
Je kan er ook voor kiezen om een extra dimensie te geven aan je spel door de
superhelden te verstoppen.
Per superheld kan je ervoor kiezen om één of beide spelen te doen. Afhankelijk van de
grootte van je groep en de duur van je activiteit die dag

Per opdracht
Begeleider leest het verhaaltje voor over de superheld in kwestie.
Begeleider legt opdracht uit.
Groep voert de opdracht uit. 
Iedereen van de groep krijgt een kaart van deze superheld. 

Wanneer alle groepjes alle opdrachten hebben gedaan, komt iedereen weer samen. 
De begeleiders starten een groepsgesprek over racisme op basis van de vragen: 'heb je zelf
al eens racisme gezien of zelfs ervaren? ' & 'welke superheld zou je inzetten om de situatie
die jij hebt gezien/ervaren op te lossen?' 

Op het einde van de activiteit krijgt iedereen een badge van haar/zijn favoriete superheld.

Concept

Benodigdheden: Materiaal per opdracht (zie vervolg van dit document, overzicht van materiaal
per spel zie achterzijde), Superhelden-kaarten, Superhelden-badges & Superhelden-A4'tjes (met
verhalen en opdrachten, zie vervolg van dit document).

Verloop
1.

2.
3.

       1. Spel

       2. Groepsgesprek

       3. Beloning

SPEL VOOR KINDEREN EN TIENERS



Nina Simone
Associatiekring: bal
Creatieve activiteit: papier, stylo's, lijm, klei, tijdschriften, stiften, verf, ...

Jane Elliot
Uitbeelden: lijst met woorden om uit te beelden
Kiekeboe: /

Rosa Parks
Knipoogje: hoepels
Wie durft te lopen: /

Elin Ersson
Hanengevecht: /
Over de streep: tape of krijt, lijst met vragen

Mohamed El Bachiri
Tikkertje knuffel: tennisbal (of ander klein voorwerp), kegels of krijt
Stoelendans: hoepels (zoveel als er kinderen zijn), muziek, muziekspeler

Martin Luther King
Potlodenrace: rietjes of stokjes, obstakels (stoelen, kegels, tafels, touw, ...)
Elektrische muur: touw van 4 tot 6m lang

Tommie Smith
Telspel: /
Inbreken-Uitbreken: /

Edward Saïd
Ren je rot-quiz: kegels of krijt, quizvragen, iets om punten te noteren

Materiaal per spel: overzicht

1.
a.
b.

2.
a.
b.

3.
a.
b.

4.
a.
b.

5.
a.
b.

6.
a.
b.

7.
a.
b.

8.
a.





Nina Simone
Creativiteit

VERHAAL

OPDRACHT

SUPERHELDEN TEGEN RACISME

Nina Simone werd bijna 100 jaar geleden geboren. Ze was jarenlang de beste
zangeres ter wereld. Tot vandaag luisteren miljoenen mensen naar haar
prachtige muziek. Nina Simone zag dat er in de wereld veel racisme was. Ze
zag dat mensen met een donkere huidskleur niet naar de goede scholen
mochten gaan en niet in de mooie huizen mochten wonen, bijvoorbeeld. Ze
zag ook dat er veel meer armoede was in landen in het zuiden van de wereld,
landen waar veel meer mensen met een donkere huidskleur wonen. Ze
besefte dat er heel veel mensen naar haar muziek luisterden, daarom begon
ze in haar liedjes ook ze zingen over de ongelijkheid in de wereld en over het
racisme. Op die manier heeft ze ervoor gezorgd dat veel meer mensen
begrijpen dat de wereld heel oneerlijk is tegenover heel veel mensen. Dankzij
haar creatieve, mooie muziek hebben heel veel mensen veel bijgeleerd en kan
er veel veranderen.

1. Associatieketting
Materialen
- bal

Voorbereiding
/
Instructies
De kinderen staan in een kring. Je legt uit wat ‘associëren’ is en geeft
een voorbeeld.
Associëren = een verband leggen of doet me denken aan …
Bijvoorbeeld: groen - doet me denken aan - voetbalveld doet me
denken aan bal doet me denken aan - rond – pannenkoek – lekker –
taart – bakker – beenhouwer – vlees – pita - …
Daarna neem je een bal en start je een associatieketting. Je werpt de
bal naar een kind en die moet een woord zeggen waaraan hij denkt.
Daarna gooit die de bal naar een volgend kind, enzoverder. Je kan de
kinderen creatief uitdagen door de bal telkens sneller en sneller te
gooien naar elkaar. Of door het spel met een ballon te spelen.
Het is leuk om dit spel een paar keer achter elkaar te spelen,
waardoor ze meer en meer ongeremd gaan associëren en grappige
dingen beginnen roepen. Je kan ook kleinere groepjes maken,
groepjes van vijf. Dan komen ze vaak aan de beurt en zijn ze er
sneller mee weg.

2. Creatieve activiteit
Materialen
- papier
- stylo’s
- klei, lijm, tijdschriften,
kleurtjes, stiften, verf, …

Voorbereiding
/

Instructies
Schrijf een lied, toneel, gedicht,
tekst over iets wat jullie
belangrijk vinden.  
Maak een collage, schilder,
teken, klei, … iets wat jullie
belangrijk vinden.
Kan ook individueel.



Jane Elliot
Vindingrijk

VERHAAL

OPDRACHT

SUPERHELDEN TEGEN RACISME

Jane Elliot is een juffrouw in een school in Amerika. Ze geeft les in het derde
leerjaar. Op een dag heeft ze een spel gespeeld met de kinderen in haar klas.
Ze verdeelde de kinderen in twee groepen: de kinderen met blauwe ogen en
de kinderen met bruine ogen. Ze vertelde tegen de kinderen dat de kinderen
met bruine ogen slimmer zijn dan de kinderen met blauwe ogen, terwijl dat
natuurlijk niet waar is. De kindjes met bruine ogen begonnen zich anders te
gedragen en ze waren niet meer lief voor de kindjes met blauwe ogen. Daarna
vertelde ze dat iedereen natuurlijk gelijk is, en dat het stom is om kinderen
anders te behandelen omdat ze een andere kleur van ogen hebben. Zo
konden de kinderen ook gemakkelijk begrijpen dat het ook stom is om
mensen anders te behandelen omdat ze een andere huidskleur hebben. Jane
Elliot heeft heel vindingrijk gezocht naar een manier om aan de kinderen van
haar klas duidelijk te maken dat iedereen gelijk is, wat je huidskleur ook is. 

1. Uitbeelden
Materialen
- lijst met woorden om uit te beelden

Voorbereiding
/

Instructies
Ieder kind mag iets komen uitbeelden. De
andere kinderen moeten raden wat er wordt
uitgebeeld.
Fietsen - bellen blazen - een nachtmerrie -
pannenkoeken bakken – selfie – dansen - een
wedstrijd verliezen – klimmen – boom –
kussengevecht - je ijsje laten vallen –
jongleren – je handen wassen – kauwgombel
blazen – verkouden zijn – een zuur snoepje
eten - …

2. Kiekeboe
Materialen
/
Voorbereiding
/
Instructies
Je speelt gewoon verstoppertje maar de teller mag zich
niet verplaatsen. Hij begint de eerste keer zonder te
kijken te tellen van 20,19,18,17,...1,0 ondertussen moet
de rest van de groep zich verstoppen. Eens hij aan nul
is gekomen mag hij terug zien. Nu moet hij proberen
iemand te zoeken zonder van zijn plaats te komen. (je
kan de teller ook maximum drie passen laten zetten)
Ziet hij niemand meer dan begint hij weer zonder te
kijken te tellen maar beginnend vanaf 19, daarna 18,
dan 17 Het is de bedoeling dat elke deelnemer uit zijn
schuilplaats komt en de teller op zijn rug tikt, telkens
wanneer deze opnieuw begint te tellen. De deelnemers
hebbens dus telkens minder tijd om zich te verstoppen
en de teller heeft het steeds makkelijker om
deelnemers te zien. Dit blijf je spelen totdat er
uiteindelijk 1 winnaar overblijft. De volgende die moet
tellen is de persoon die het eerste gezien is.



Rosa Parks
Moedig

VERHAAL

OPDRACHT

SUPERHELDEN TEGEN RACISME

70 jaar geleden waren er allemaal andere regels voor witte mensen en
andere regels voor mensen met een andere huidskleur. Mensen met een
andere huidskleur mochten bijvoorbeeld niet naar dezelfde winkels
gaan, ze mochten niet vooraan in de bus zitten, ze mochten niet op
dezelfde plaatsen wonen. Heel veel mensen vonden dat heel erg, maar
er veranderde niets. Rosa Parks was een vrouw uit Amerika en op een
dag ging ze vooraan in de bus zitten, terwijl dat niet mocht, want ze had
een donkere huidskleur. Maar ze bleef toch zitten. Uiteindelijk begon
heel het land erover te praten, en een aantal jaren later begonnen de
regels eindelijk een beetje te veranderen. Allemaal omdat Rosa Parks zo
moedig was!

1. Knipoogje
Materialen
- Hoepels 
Voorbereiding
Je hebt een oneven aantal deelnemers voor deze oefening nodig. Je
kan als begeleider er daarom voor kiezen om al dan niet mee te doen.
Instructies
Leg de hoepels in een kring. Verdeel de deelnemers in twee groepen.
Eén groep moet één persoon meer hebben dan de andere. De kleinere
groep staat voor de hoepels. De deelnemers in de tweede groep staan
in elke hoepel. Voor één hoepel staat er niemand. De persoon die
alleen staat, probeert iemand van de mensen voor de hoepels te
‘roepen’ door te knipogen. De geroepen persoon moet proberen naar
de roeper te rennen zonder getikt (of tegengehouden) te worden door
de persoon achter hem. Als hij getikt (of tegengehouden) wordt, moet
hij terugkeren naar zijn plaats en moet de roeper iemand anders
proberen te roepen. Als hij weggeraakt zonder aangeraakt (of
tegengehouden) te worden, dan wordt de persoon in de hoepel die nu
alleen staat de volgende roeper.
Je kan dit ook spelen zonder hoepels. Dan maakt de kleinste groep een
kring in het midden en gaat er achter elke persoon iemand staan. Er
is 1 persoon in de buitenste kring die achter niemand staat en dus
moet knipogen.

2. Wie durft te lopen
Materialen
/

Voorbereiding
/

Instructies
Vorm twee rijen kinderen die
naar elkaar kijken, ze staan
op twee armlengtes van
elkaar zodat twee kinderen
tegenover elkaar net elkaars
vingers raken wanneer ze
hun armen strekken. Een
kind rent door de rijen. Hij
kijkt voorwaarts en probeert
zo snel mogelijk te lopen. De
kinderen kijken naar de
renner en trekken hun
handen omhoog net voordat
de renner passeert.



Elin Ersson
Idealisme

VERHAAL

OPDRACHT

SUPERHELDEN TEGEN RACISME

Een man uit Afghanistan woonde al jaren in Zweden, maar op een dag
werd hij teruggestuurd naar Afghanistan, terwijl het daar nog altijd
oorlog was. Toen hij op het vliegtuig werd gezet, was er een dapper
meisje die op het vliegtuig bleef rechtstaan, ze heet Elin Ersson. Als er
iemand op het vliegtuig blijft rechtstaan, dan mag het vliegtuig niet
vertrekken. ‘Als het vliegtuig vertrekt, dan moet deze man terug naar
Afghanistan en zal hij sterven in de oorlog’, zei Elin. Door haar is de
man niet naar Afghanistan gestuurd. Ze filmde alles en zette de video
op instagram. Miljoenen mensen hebben er naar gekeken. Ze gelooft zo
hard in een betere wereld dat ze er alles aan doet om ervoor te zorgen
dat de man niet terug moest naar de oorlog. Heel hard geloven in een
betere wereld, dat is idealisme.

1. Hanengevecht 
(wie blijft er recht staan)
Materialen
/
Voorbereiding
/
Instructies
De spelers staan in een grote kring en krijgen
allemaal een nummer. De spelers zijn de hanen.
Zodra de begeleider twee nummers noemt,
betreden de ‘hanen’ met dat nummer het strijdveld
in het midden van de kring. Dit doen ze hinkelend ,
met de armen voor de borst gekruist. Ze proberen
elkaar uit evenwicht te brengen zodat die zijn voet
aan de grond zet. Nadat de ene haan de andere
haan heeft overwonnen gaan ze terug in de kring
staan. 
Als je dit met een te grote groep speelt, moeten de
kinderen te lang wachten. Dat is niet fijn. Je kan
bijvoorbeeld twee kinderen dezelfde nummer (of
drie kinderen, of vier kinderen, …) geven. Of je kan
twee (drie, vier, …) nummers tegelijk noemen. 

2. over de streep 
Materialen
- tape / krijt
- vragen 

Voorbereiding
Zet met tape of met krijt een lijn op de grond. Als je
met een grote groep bent, kan je er een vierkant
van maken. Zorg dat iedereen voldoende ruimte
heeft om gemakkelijk over de streep te stappen.
Als je je langs anderen moet worstelen om over de
streep te geraken, vergroot dit de drempel. 

Instructies
kinderen/tieners en begeleiders staan allemaal aan
dezelfde kant op ongeveer een meter afstand van
de lijn. Één begeleider stelt enkele vragen. Als de
gestelde vraag op één van de deelnemende leden
of leiding van toepassing is, wandelt hij of zij over
de streep. 

Afspraken: Zie achterzijde



er mag niet gepraat worden tijdens de vraag
iedereen volgt zijn of haar eigen gevoel bij het beantwoorden van de vragen
niemand lacht iemand anders uit
als iemand niet wil antwoorden is dat oké 
alles wat tijdens dit spel gebeurt, blijft ook onder de deelnemers
etc.

Als je thuis de jongste bent. 
Als je thuis de oudste bent. 
Als je zin hebt in vandaag. 
Als je al eens zenuwachtig was.
Als blauw je lievelingskleur is.  
Als je van sporten houdt.
Als je je al eens uitgesloten voelde.
Als je gisteren niet goed kon slapen.  
Als je tevreden bent over jezelf.
Als je winnen heel belangrijk vindt.
Als je met de fiets naar school gaat.
Als je al eens het gevoel hebt gehad dat je oneerlijk werd behandeld door je
huidskleur.
Als je graag naar Kras komt.
Als je al eens op kamp bent geweest.
…

Afspraken 

Maak enkele afspraken met elkaar die ervoor zorgen dat het spel vlot en
aangenaam verloopt voor iedereen. Bijvoorbeeld:

De vragen zullen gaan over persoonlijke bevindingen, ervaringen, uitdagingen 
 en de verbinding met anderen. Door het grote aantal vragen is het handig om 
 vooraf de vragen die zeker gesteld moeten worden aan te vinken.

Elke vraag begint met: wandel over de streep als…’. Begin met minder
persoonlijke vragen zodat de groep gewoon raakt aan het principe. Later kan je
meer persoonlijke vragen stellen, maar wissel nog steeds af met luchtigere
vragen. 

Loop over de streep…  



Mohamed El Bachiri
Liefde

VERHAAL

OPDRACHT

SUPERHELDEN TEGEN RACISME

In 2016 waren er aanslagen in Brussel. Er ontploften bommen in metro-stations
en in de luchthaven. Omdat de aanslagen werden gepleegd door moslims, was er
na de aanslagen opeens heel veel racisme tegen àlle moslims. Dat is heel
onrechtvaardig, want het waren natuurlijk maar een paar mensen die de
aanslagen hadden gepleegd, daar zijn de andere mensen met hetzelfde geloof
niet voor verantwoordelijk. Mohamed El Bachiri was in 2016 een metro-
bestuurder. Zijn vrouw stierf tijdens de aanslagen. Hij heeft toen een boek
geschreven: ‘Jihad van de Liefde’. In zijn boek legt hij uit dat de Islam een geloof
is van liefde en zeker niet van haat. Hij legt uit dat de mensen die in de naam van
de Islam aanslagen plegen, dat die het geloof niet op de juiste manier begrijpen.
Hij schrijft heel mooi over de Islam als een liefdevolle religie, en daardoor laat hij
heel veel mensen begrijpen dat de Islam een mooi geloof is. Op die manier is er
minder racisme tegenover moslims, dankzij Mohamed El Bachiri en zijn boek.

1. Stoelendans zonder
afvallers
Materialen
- zoveel hoepels als er kinderen zijn
- muziek
- muziekspeler
Voorbereiding
Leg de hoepels in een kring.
Instructies
Laat elk kind in een hoepel staan. Je
gaat stoelendans spelen.
De kinderen lopen rond de kring in
dezelfde richting. Niemand raakt de
hoepels aan.
Als de muziek stopt, moet iedereen zo
snel mogelijk in een hoepel gaan
staan. Je neemt bij elke ronde een
hoepel weg. Als er iemand geen
hoepel heeft wanneer de muziek
stopt, moet die bij iemand anders in
de hoepel gaan staan. Uiteindelijk
moeten ze met heel veel kinderen in
een hoepel gaan staan om de
opdracht te doen slagen.

2. Tikkertje knuffel
Materialen
- een tennisbal of ander klein voorwerp
- kegels/krijt
Voorbereiding
Maak een speelveld met kegels/krijt. (+/- 10 meter lang, 5 meter
breed)
Instructies
Laat de kinderen plaatsnemen tussen de kegels. Ze staan met de
schouders tegen elkaar en hebben de handen op hun rug. Niemand
mag naar achter kijken.
De begeleider wandelt heen en weer achter de rug van de kinderen
en legt onopvallend bij 1 kind een balletje in de handen. Daarna ga
je voor de rij staan en zeg je dat het kind met de bal in de handen
mag starten wanneer hij of zij dat wil. Tot het moment dat de
renner start, blijft iedereen wachten. Dit is spannend en best
moeilijk.
De persoon die het balletje vastheeft, beslist op een bepaald
moment om te gaan rennen naar de overkant. Wanneer deze
persoon start, mag iedereen ook beginnen rennen. De groep
probeert de renner te pakken (knuffelen), voordat die de overkant
bereikt.
Speel dit spel zo vaak je wilt. Zo kan iedereen wel eens het balletje
in handen krijgen. 



Martin Luther King
Samenwerken

VERHAAL

OPDRACHT

SUPERHELDEN TEGEN RACISME

Martin Luther King werd beroemd in de jaren 1960. Hij verzette zich
tegen de rassenscheiding in Amerika. Rassenscheiding betekent dat er
andere regels en rechten waren voor witte mensen dan voor mensen
met een donkere huidskleur. Hij gebruikte nooit geweld, maar
probeerde met woorden en acties de mensen te overtuigen om samen te
werken en het racisme zo te doen stoppen. In 1963 hield hij één van de
meest beroemde toespraken uit de geschiedenis. Hij vertelde dat hij
droomde van een wereld waar iedereen gelijk is: ‘ I Have a dream’ - ‘ Ik
heb een droom’. In 1964 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede, maar een
paar jaar later werd hij doodgeschoten… Maar zijn woorden en
gedachten leven voort; er is bijvoorbeeld elk jaar een Martin Luther
King-dag, zodat we hem nooit zullen vergeten. 

1. Potlodenrace

Materialen
- Rietjes (of potloden/stokjes)
- Obstakels (stoelen, kegels, een touw, een tafel, enz.)

Voorbereiding
Baken een terrein af met enkele obstakels.

Instructies
Vorm groepjes van twee. Elk paar neemt een rietje. De partners
blijven met elkaar in contact door met enkel het topje van de
wijsvinger het rietje vast te houden. Zodra een paar bij het eerste
obstakel begint, mogen ze niet meer praten tot alle obstakels voorbij
zijn. Indien het rietje valt, keert het paar terug naar het vorige
obstakel alvorens verder te gaan.

2. De elektrische muur

Materialen
- Een touw van 4 tot 6 meter
lang.

Voorbereiding
Bind het touw tussen twee palen
of bomen, op gemiddelde
taillehoogte.

Instructies
Alle deelnemers beginnen aan
één kant van de ‘elektrische
muur’. Alle deelnemers moeten
erover zonder de ‘muur’ of de
palen aan te raken. Wanneer
een deelnemer de elektrische
muur raakt, moet de hele groep
opnieuw beginnen. Ze krijgen
hiervoor tien minuten de tijd.



Tommie Smith
Zelfvertrouwen

VERHAAL

OPDRACHT

SUPERHELDEN TEGEN RACISME

In 1968 waren er olympische spelen in Mexico. Eén van de belangrijkste
wedstrijden op de Olympische spelen was de 200 meter sprint. Bij de mannen
werd die wedstrijd gewonnen door Tommie Smith. Tommie had een donkere
huidskleur en wou heel duidelijk maken dat hij zich wou verzetten tegen het
racisme in de wereld. Er zijn veel vooroordelen over mensen met een donkere
huidskleur, daarom belanden zij bijvoorbeeld vaker in armoede. Dat is niet hun
verantwoordelijkheid, maar dat komt door de wetten en regels niet eerlijk zijn
voor iedereen. Dat is racisme. Toen Tommie zijn wedstrijd won wist hij dat het
heel moeilijk was voor zwarte mensen om iets te zeggen over racisme, daarom
koos hij ervoor om zijn standpunt te tònen. Toen hij op het podium mocht komen
stak hij zijn vuist in de lucht! Dat was een symbool voor zijn verzet tegen
racisme. Iedereen had het meteen begrepen! Tommie Smith had heel veel
zelfvertrouwen nodig om zijn vuist op te steken in zo’n groot stadion, maar zo
kon hij wel zijn boodschap duidelijk maken.

1. Telspel

Materialen
/

Voorbereiding
/

Instructies
Vorm een kring. Als groep tellen we tot tien zonder
eerst af te spreken hoe we dat gaan doen. Een
willekeurige persoon begint met ‘één’, daarna volgt
iemand anders met ‘twee’. Wanneer twee mensen
tegelijkertijd praten, moeten we opnieuw beginnen.
Probeer zo dicht mogelijk bij de tien te komen

2. Inbreken/ uitbreken

Materialen
/

Voorbereiding
/

Instructies
Twee kinderen moeten ‘tegen’ de groep werken.
De groep vormt een kring, iedereen staat dicht bij
elkaar en de kring is goed gesloten. Een van de
vrijwilligers staat in het midden van de kring en
een andere erbuiten. Bij het beginsignaal probeert
de deelnemer in de cirkel uit te breken en de
deelnemer buiten de kring probeert in te breken.
De actie stopt wanneer de deelnemers hun doel
bereikt hebben of na twee minuten.
Je kan ook starten met enkel een inbreker of enkel
een uitbreker.



Edward Saïd
Kennis

VERHAAL

OPDRACHT

SUPERHELDEN TEGEN RACISME

Edward Wali Saïd was een schrijver uit Palestina. Hij schreef 50
jaar geleden een heel beroemd boek. Het boek heet ‘Oriëntalisme’.
In het boek legt Edward Saïd uit dat alle geschiedenisboeken
eigenlijk allemaal geschreven zijn vanuit de ogen van Europese
mensen. Hij heeft heel sterk uitgelegd dat het belangrijk is om de
wereld te bekijken vanuit de ogen van mensen uit alle delen van
de wereld, en niet alleen vanuit Europa. Door zo’n slim boek te
schrijven heeft hij heel veel mensen meer kennis gegeven. Dat is
heel belangrijk om mensen te laten begrijpen dat iedereen gelijk is.

‘Ren je rot’ quiz

Materialen
- een lijn (kegels/krijt)
- quizvragen
- iets om de punten te noteren

Voorbereiding
- teken/maak drie grote vakken
- trek een startlijn

Instructies
Iedereen staat achter een lijn. Op de grond worden wat verder van die lijn drie grote
vierkanten getekend. In de eerste schrijf je een grote A, in de tweede een B en in de derde een
C. De begeleider stelt een vraag met meerkeuzevragen: a,b of c.
Als de vraag gesteld is, moeten ze zo snel mogelijk in het juiste vak gaan staan. Als iedereen
heeft gekozen, roep je het juiste antwoord. Je moet niet met punten werken. Dat maakt het
onnodig ingewikkeld. Als je groep erg competitief is of al wat ouder, kan dit natuurlijk altijd.

Quizvragen: zie achterzijde




