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Mijn sleutelbos  
 

Bouwstenen   : Teambuilding & Empowerment; Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 15 min. 

 

Doelstellingen 
De deelnemers kunnen persoonlijke informatie geven. 

 

Materialen 
Je eigen sleutelbos en die van de leerlingen. 

 

Instructies 
• Ga in een cirkel zitten. 

• Toon je eigen sleutelbos. Geef bij elke sleutel gedetailleerde persoonlijke 
informatie, bijv. 
Dit is mijn huissleutel. Ik woon midden in de velden in een klein roze 
huisje. Ik woon daar al veertien jaar... 
Dit is de sleutel van mijn elektrische fiets. Hij is nieuw en flitsend groen. 
Als het mooi weer is, fiets ik naar school. Daar doe ik een half uur over... 
Dit is de sleutel van mijn auto. Het is een busje van het merk Dacia, 
makkelijk om dingen te vervoeren. Ik kan er ook in slapen. Het is het 
goedkoopste busje op de markt... 

• Laat de deelnemers om de beurt vertellen over hun sleutelbos, aan de 
groep of met z'n tweeën. 

 

Variant 
Vraag de deelnemers om hun sleutelbos door te geven aan iemand anders die 
herhaalt wat hij/zij zich herinnert. Ze hoeven niet per se het juiste verhaal aan 
de specifieke sleutel te koppelen. 

 

Tips voor de trainer 
Dit is een goede oefening om de tijden te oefenen. 
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Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 
Taalvaardigheden 

• Luisteren 

• Spreken 

Kennis 

• Woordenschat 

• Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

• Communicatieve vaardigheden 

• Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

• Empowerment 

• Plezier 


