
Namen zoeken
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Opruimen kost minder tijd dan zoeken! 

Een quote die mooi aansluit bij de executieve functie organiseren. Dat was ik 
dus aan het doen … mijn archief van lang geleden aan het organiseren. En wat ik 
toen vond…puzzels die ik met mijn oma (meer dan 30 jaar geleden) gemaakt 
heb. Je vindt ze in deze download.

Organiseren hoeft niet meer, dat heb ik al voor je gedaan, maar doorzetten, 
flexibel zijn, emoties onder controle houden als het even tegenzit … dat kun je 
zeker wel (laten) oefenen met deze taalpuzzels.

Benoem jij ook de executieve vaardigheden als kinderen puzzels maken? 
Bewustwording helpt bij de groei van de executieve vaardigheden! Kleine 
moeite, groot plezier.

Succes met zoeken!

Lisette van Diggelen
www.iederzijntalent.com

Afbeeldingen zijn afkomstig van 
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Executieve functies

Ben je enthousiast over het werken aan executieve functie met behulp van 

spellen, activiteiten en puzzels? Er zijn nog in totaal elf executieve functies 

waaraan je in de groep kunt werken op een eenvoudige manier door middel 

van spel, activiteiten, gesprekken en bewustmaken met behulp van rubrics, 

posters en tafelkaartjes.

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) (2 versies): Je 
groep in één oogopslag in beeld op het gebied van executieve functies. 

Wil je met je hele team aan de slag? Wij geven ook teamtrainingen en 

professionaliseringen in kleinere groepen.

Interesse, vragen of direct bestellen? Kijk op www.iederzijntalent.com

(winkel) of neem contact met ons op (België) via iederzijntalent@gmail.com
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http://www.iederzijntalent.com/
mailto:iederzijntalent@gmail.com


Namen zoeken

1. Een leuke vader besteedt veel tijd met zijn kinderen.
2. Een fakir is iemand die vooral in India voorkomt.
3. Het wil maar niet lukken met vliegeren.
4. Het is een leuk gebaar en dat wordt op prijs gesteld.
5. Het decor riep herinneringen op aan de vakantie.
6. De kinderen gaan naar opa en oma om te logeren.
7. Er gaan tonnen vracht in zo’n schip.
8. Heb je al extra eten ingekocht voor de picknick van morgen?
9. Ik heb er tegen geprotesteerd, maar het hielp niet.
10. Wij gaan elk jaar naar Zwitserland.
11. Geef ons ook eens wat snoep.
12. Onze hond geeft niet graag een poot.
13. Ga je mee wandelen aan het strand?
14. Ze zegt ons nooit waar ze uithangt.

www.iederzijntalent.com

1. Je moet nooit de maffia tegenwerken.
2. Kun je eigenlijk een mango pellen?
3. Ach, mag ik even jouw hond aaien?
4. The Lau, die zingt toch bij The Scene?
5. Ik wil daar meer over weten.
6. In de oase aten we dadels en vijgen
7. Hij verkoopt knollen voor citroenen.

In elke zin zit een jongens- of meisjesnaam verborgen. 
Kun jij ze vinden?

In elke zin zit een automerk verborgen. 
Kun jij ze vinden?

http://www.iederzijntalent.com/


Do it yourself | Dierennamen zoeken
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Vind jij spelen met woorden ook zo leuk? Kun jij 
creatief denken, wil jij dat oefenen en leren? Dan 
is deze ‘do it yourself’ echt iets voor jou.

Bedenk 5 zinnen waarin namen van dieren zitten 
verstopt. 
Stappenplan:
1. Schrijf een aantal dierennamen op die je in 

een zin wilt verstoppen.
2. Bedenk welke woorden je kunt maken van 

de dierennamen.
3. Bedenk dan een zin met die woorden.
4. Schrijf ze netjes zin op en laat een 

klasgenoot puzzelen.

Succes!

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________
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Antwoorden | Namen zoeken

1. Een leuke vader besteedt veel tijd met zijn kinderen.

2. Een fakir is iemand die vooral in India voorkomt.

3. Het wil maar niet lukken met vliegeren.

4. Het is een leuk gebaar en dat wordt op prijs gesteld.

5. Het decor riep herinneringen op aan de vakantie.

6. De kinderen gaan naar opa en oma om te logeren.

7. Er gaan tonnen vracht in zo’n schip.

8. Heb je al extra eten ingekocht voor de picknick van morgen?

9. Ik heb er tegen geprotesteerd, maar het hielp niet.

10. Wij gaan elk jaar naar Zwitserland.

11. Geef ons ook eens wat snoep.

12. Onze hond geeft niet graag een poot.

13. Ga je mee wandelen aan het strand?

14. Ze zegt ons nooit waar ze uithangt.
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1. Je moet nooit de maffia tegenwerken.

2. Kun je eigenlijk een mango pellen?

3. Ach, mag ik even jouw hond aaien?

4. The Lau, die zingt toch bij The Scene?

5. Ik wil daar meer over weten.

6. In de oase aten we dadels en vijgen

7. Hij verkoopt knollen voor citroenen.

In elke zin zit een automerk verborgen. 
Kun jij ze vinden?

In elke zin zit een jongens- of meisjesnaam verborgen. 
Kun jij ze vinden?
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Op zoek naar nog meer uitdaging en les ideeën?

Kijk eens op onze website www.iederzijntalent.com . Daar vind je onder 

lesideeën en executieve functies volop downloads die kinderen prikkelen en 

aanzetten tot creatief denken en inzetten van executieve functies.

Meer weten over executieve functies? Dan is de Handreiking executieve 

functies zeker iets voor jou. Ook deze is te vinden op onze website.

Interesse, vragen of direct bestellen? Kijk op www.iederzijntalent.com

(winkel) of neem contact met ons op via iederzijntalent@gmail.com
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