
Verboden woord 
 
Lesvoorbereiding 

 Maak de kaartjes (print eerst het (word)document ‘kaartjes’ op dik papier en vervolgens het 

(powerpoint)document ‘kaartjes achterkant’ op de achterzijde. 

U kunt ook gebruik maken van het TIFF-bestand om de achterkant te bedrukken. 

(Dik papier en bedrukte achterkant zijn nodig om doorschijnen te voorkomen). 

 Maak eventueel kopieën van de scoreformulieren (excel of word), maar een proefwerkblaadje 

kan ook. 

 Zet de tafel in groepjes (4 of 5 leerlingen) 

 Elk groepje krijgt een deel van de kaartjes (per leerling eenzelfde aantal kaartjes) 

 

Spelregels 

 De leerlingen worden in groepjes van 4 of 5 leerlingen. 

 Elke leerling krijgt een aantal kaartjes (4 of 5). Hij/zij mag deze niet vooraf bekijken. 

 De leerlingen moeten om de beurt de anderen het begrip dat bovenaan het kaartje staat laten 

raden. De leerling MOET het begrip economisch omschrijven en mag het woord én de verboden 

woorden (of delen daarvan) niet gebruiken bij het beschrijven. De andere leerlingen mogen 

geen vragen stellen. 

 Als de leerling aan de beurt is, krijgt hij eerst 15 sec. de tijd om na te denken en vervolgens 30 

(of 45) sec. om het woord te omschrijven. 

 De ‘raders’ schrijven het woord op zodra ze het weten (zonder dat de anderen het woord kunnen 

lezen). 

 Na het omschrijven wordt het kaartje op tafel gelegd en controleren de ‘raders’ hun antwoord én 

controleren zij of er geen verboden woorden zijn genoemd. Vervolgens schrijft iedereen zijn 

behaalde puntenaantal op. 

 Puntentelling: 

o Een leerlingen die het woord goed geraden heeft krijgt 1 punt 

o De leerling die het woord goed omschreven heeft krijgt zoveel punten als er juiste 

antwoorden zijn gegeven 

o De leerling die bij het beschrijven een verboden woord heeft genoemd krijgt zoveel 

punten aftrek als er ‘raders’ zijn (dus in een groep van 5 personen zouden dat 4 punten 

aftrek zijn) 

 Als alle kaartjes op zijn, kunnen de stapeltjes een tafel verder weer gebruikt worden. 

 

Afronding 

 Bouw eventueel een wedstrijdelement erin door de hoogste score te belonen. 

 Vraag leerling te reflecteren op de oorzaken vaan lage / hoge score’s (lage score kán betekenen 

dat je te weinig begrippen kent, maar kan ook betekenen dat de overige teamleden niet goed 

waren). 

 Laat de leerlingen eventueel a.d.h.v. de kleurcode kijken of bepaalde hoofdonderdelen van de 

economische begrippen beduidend slechter scoren. Vraag ook hier om reflectie. 
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SC nr. Begrip Kleur SC nr. Begrip Kleur 
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  Totaalscore:        

        

Kleurcodering      

1 groen arbeidsmarkt  5 rood   geld- en bankwezen  

2 blauw conjunctuur / structuur  6 bruin   markt en marktvormen  

3 paars buitenland      

4 oranje overheid      
 

 


