
Denk en vind! Uitleg voor de leerkracht

Nog meer weten over executieve functies? Kijk eens op onze website www.iederzijntalent.com . Daar 

vind je praktische producten (volop tips en tools, spel en activiteiten per executieve functie), die jou 

als leerkracht ondersteunen om kinderen te laten groeien in hun executieve functies. 

• Handreiking Executieve Functies: uitgebreide en praktische informatie en tools per EF, zoals 
rubrics per EF, posters, tafelkaartjes, overzicht van spellen. 

• Download gesprekskaarten: Gesprekskaarten met prikkelende vragen en lessuggesties.
• Download Executieve functies in overzicht (Excel-bestand): Je groep in één oogopslag in beeld 

op het gebied van executieve functies. 

Ook geven wij teamtrainingen en professionaliseringen voor leerkrachten en ouders.

Interesse, vragen of direct bestellen? Kijk op www.iederzijntalent.com (winkel) of neem contact met 

ons op via iederzijntalent@gmail.com

Doelgroep
Voor kinderen die van taal houden, of daar juist iets te leren hebben.
Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 
Kinderen die verrijking in het programma nodig hebben.

Materiaal
Per kind een ”Denk en vind!” opdracht. 

Voorbereidingen
Print de opdracht. 

Educatieve waarde
“Denk en vind!” is een woordzoeker met een extra moeilijkheid. 
De omschrijvingen leiden naar een woord. Dit woord is terug te vinden in het letterdiagram. De antwoorden 
van de omschrijvingen staan op alfabetische volgorde. 

Woordenschat
Door de beschrijvingen eerst te lezen en erover na te denken en eventueel het antwoord in het letterdiagram 
op te zoeken.

Spelling
Door de woorden op te schrijven oefenen kinderen verschillende spellingscategorieën.

Vaardigheden
Deze puzzels zijn goed in te zetten voor kinderen die sterk taalvaardig zijn, van puzzelen houden en analytisch 
kunnen denken, of voor kinderen die dat juist kunnen oefenen. Dit materiaal valt buiten de kerndoelen en 
kan dus goed ingezet worden voor verrijking. 

Om deze puzzels op te kunnen lossen heb je een groei mindset nodig. Je hebt het nodig om een plan te 
maken, te starten, door te zetten, je aandacht erbij te houden, je moet naar jezelf kunnen kijken. Allemaal 
executieve functies!

Kaartjes variant
Door de omschrijvingen op de (geprinte)kaartjes uit te knippen en uit te delen kun je deze “Denk en vind!” 
ook inzetten bij bewegend leren. 

Maak teams, deel de kaartjes uit. Steeds mag 1 teamlid met een omschrijving naar het letterdiagram lopen, 
rennen, of wat je ook kiest. Daar het woord zoeken, vinden en afstrepen, terug naar het team en dan gaat de 
volgende. Welk team wint?
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Denk en vind! 

De uitleg

Je ziet hier een bijzondere woordzoeker! Het is een ”Denk en vind!”
Je ziet een diagram met letters. Hierin staan woorden verborgen, horizontaal, verticaal, 
diagonaal van links naar rechts en van rechts naar links, van boven naar beneden, van 
beneden naar boven.

Bij “omschrijvingen” vind je de omschrijvingen van de woorden die je in het letterdiagram 
terug kunt vinden. De antwoorden staan in alfabetische volgorde.

Je kunt eerst de omschrijvingen lezen en bedenken welk woord het zou kunnen zijn. 
Je kunt ook eerst in het diagram woorden opzoeken en dan aan een beschrijving koppelen.
Je kunt de twee mogelijkheden ook combineren. 
Schrijf de woorden op de lijntjes.

Hint
De antwoorden staan in alfabetische volgorde.

Wat leer je ervan?
Zoeken, vinden, doorzetten, nieuwe woorden, woorden goed spellen, kennis van het 
alfabet handig gebruiken.



Denk en vind “De Sint” !

Omschrijvingen

1. Ander woord voor amandelletter _______________________________
2. Dit wordt gemaakt van cacao en suiker _______________________________
3. In deze maand vieren Sinterklaasfeest _______________________________
4. Hier worden suikerbeesten van gemaakt _______________________________
5. Ander woord voor rijmpje _______________________________
6. Halfronde, brosse koekjes van speculaaskruiden _______________________________
7. Hemellichaam _______________________________
8. Deegachtig mengsel van gemalen amandelen en suiker _______________________________
9. Hoofddeksel van de Sint _______________________________
10. Vervoersmiddel van de Sint _______________________________
11. Taai, lichtbruin en naar anijs smakend banket _______________________________
12. Wit paard _______________________________
13. Draag je aan je voet, soms zitten er cadeautjes in _______________________________
14. Versierde stok van een bisschop _______________________________
15. Vaartuig van de Sint _______________________________
16. Land in Zuid-Europa _______________________________
17. Harde, droge sinterklaaskoek _______________________________
18. Een verrassend cadeau _______________________________
19. Ander woord voor sinterklaaspop _______________________________
20. Toga van een bisschop _______________________________



Denk en vind “De Sint” !
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Woordzoeker Sint



Denk en vind “De Sint”!: antwoorden


