
 

De Alternative Ways toolkit is ontwikkeld door GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (België), 
Elan Interculturel (Frankrijk), Arbeit und Leben NRW (Duitsland), De Talentenschool (Nederland) en 
Storytelling Centre (Nederland). Het project wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma 
van de Europese Unie. Onze website: www.alternativeways.eu.  

Vervoer 
 

Les 1 - 120 minuten 

1. Ik zit in de bus         
15 min - Teambuilding & Empowerment 

2. Beschrijf de foto         
15 min - Media   

3. Wereldwijd onderweg        
15 min - Kunst & Cultuur  
Tip: Je kunt deze website gebruiken voor leuke foto’s en video’s: 
https://beeldenbende.tumblr.com 

4. Teken mijn kamer        
15 min - Storytelling 
Tip: In plaats van een woonkamer te beschrijven, kun je de kortste weg van huis naar de 
markt beschrijven. 

5. Hallo. Mag ik je wat vragen?      
45 min - Op stap / Expert op bezoek 
Tip: Neem ongeveer 15 minuten de tijd om de vragen voor te bereiden. 

 

Les 2 - 120 minuten 

1. Wie heeft de fiets van broer Tom?       
15 min - Teambuilding & Empowerment 

2. Google-gedicht        
30 min - Kunst & Cultuur  

3. Sporten op commando         
15 min - Bewegen & Ervaren   

4. Alle vogels vliegen        
15 min - Teambuilding & Empowerment  
Tip: Je kunt de tekst 'Alle vogels vliegen' vervangen door 'Alle auto's rijden'.  

5. Grammatica op het gehoor       
15 min - Storytelling 

6. Totem          
15 min - Storytelling 
Tip: Oefen 4-5 woordzinnen, zoals: Ik ga met de bus. Hij gaat met de trein. We zitten 
naast je. 

7. Paardenrace          
15 min - Bewegen & Ervaren 
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Les 3 - 120 minuten  

1. Sporten op commando    
10 min - Bewegen & Ervaren  
Tip: Pas de woorden aan het thema Transport aan. 

2. Tekenen om te vertellen  
15 min - Media 
Tip: Vraag de deelnemers om foto's en video's te tonen van vervoermiddelen die typisch 
zijn voor hun land. 

3. Samen op de fiets        
90 min - Op stap / Expert op bezoek  
Tip: Als je niet in staat bent om met de fiets te gaan, neem dan samen de bus! 

 


