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De opdracht 
De kinderen maken stickers door zelf tekeningen te maken in een bepaald thema, 
hierbij een verpakking bedenken en maken. Tot slot bedenken ze een pakkende 
reclame en nemen deze op. In het stappenplan met foto’s is het plan van aanpak te 
vinden voor het maken van de stickers.

Voor deze download ben ik geïnspireerd door twee 
leerlingen uit mijn plusklas. Zij kozen als 
verrijkingsopdracht het bedenken en maken van een 
reclame. Hiervoor moesten ze ook zelf het product 
maken. Dit werden dus stickers. Zo leuk om de 
eigenaarschap van de kinderen terug te zien in een 
opdracht en daarbij de drive en motivatie die het met 
zich meebrengt.  

Afhankelijk van je doelgroep en het niveau kun je het bijgevoegde 
stappenplan uitdelen, zodat ze stapsgewijs aan de slag kunnen. Ook 
kun je eerst de opdracht topdown bespreken. Start met brainstormen. 
We gaan stickers maken (laat er een aantal zien) met een passende en 
inspirerende reclame. Hoe gaan we dit aanpakken? Wat is een 
kenmerk van een sticker? Wat zou je hiervoor nodig hebben? Wat zijn 
kenmerken van een goede reclame? Wat is belangrijk om in een 
reclame te noemen? Hoelang duurt een reclame? Vervolgens gaan ze 
aan de slag met stickers maken. Deel het stappenplan uit voor het 
maken van stickers voor kinderen die niet weten hoe dat werkt. Maak
daarna een opberg-/spaarsysteem voor de stickers van knutsel en 
kosteloos materiaal. Tot slot maken ze een reclamespotje bij hun 
stickers 

Executieve vaardigheden
Een opdracht waarbij de executieve functies volop ingezet worden. Gaan ze gelijk aan de 
slag (taakinitiatie), kunnen de kinderen plannen en organiseren, kunnen ze omgaan met 
tegenslag en zijn ze flexibel als iets anders loopt dan gedacht? Observeer, maak processen 
bespreekbaar voor, tijdens en na de opdracht. Daar groeien kinderen van!

Als alle reclamespotjes gemaakt zijn worden deze natuurlijk met elkaar bekeken en 
voorzien van opbouwende feedback. Kijk hierbij vooral ook naar het proces!
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Materialen | Wat heb je nodig voor deze opdracht?

✓ Wit bakpapier

✓ Tekenpapier

✓ Doorzichtig plakband

✓ Tekengerei zoals stiften, kleurpotloden

✓ Knutselmateriaal

✓ Kosteloos materiaal

✓ Gladde ondergrond

✓ I-pad/telefoon om te filmen

Tip

Je kunt deze opdracht heel goed combineren met handlettering. Laat ze een

mooie tekst of pakkende woorden handletteren en maak hier vervolgens 

een toffe sticker van.

Heel veel plezier gewenst.

Lisette van Diggelen
www.iederzijntalent.com

http://www.iederzijntalent.com/
http://www.iederzijntalent.com/


www.iederzijntalent.com

Executieve functies

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

spellen, activiteiten en puzzels? Er zijn 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 Handreiking Executieve Functies Onderbouw: praktische 
informatie en tools per EF, zoals activiteiten, spellen, prentenboeken.

• 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

Afbeeldingen zijn afkomstig uit eigen beheer en van  
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Stappenplan stickers maken
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Stap 1: Maak een 
tekening .

Stap 2: Pak een stukje 
bakpapier dat groot genoeg is 
voor jouw tekening.

Stap 3: Plak horizontaal plakband 
over het bakpapier. Werk op een 
gladde ondergrond..

Stap 4: Zorg dat de randjes 
plakband over elkaar heen 
vallen.

Stap 5: Leg je sticker op het 
bakpapier met plakband.

Stap 6: Plak verticaal plakband 
over het bakpapier met de 
sticker.

Stap 7: Haal het geheel 
voorzichtig los.

Stap 8: Knip de sticker netjes 
uit met een klein randje 
eromheen.

Stap 9: En je sticker is klaar.

Stap 10: Bakpapier 
verwijderen en plakken maar.

Stap 11: Maak tot slot een 
opberg- of spaarsysteem naar 
keuze voor al je stickers.
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Voorbeelden van stickers 
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