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Gefeliciteerd!? 

 

Bouwstenen   : Kunst & Cultuur; Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 30 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan de woordenschat rond verjaardagsfeesten consolideren. 

 

Materialen 

 Papieren slingers, een feestelijk ingepakte geschenkdoos, versieringen die 

een feestelijke sfeer creëren 

 Een verjaardagskaart 

 

Voorbereiding 

Versier de kamer met papieren slingers. Zet de doos op je bureau. Teken en 
schrijf verjaardagswensen op het schoolbord. Creëer een feestelijke sfeer. 

 

Instructies 

 Verwelkom de deelnemers op een feestelijke manier. Laat ze raden 

waarom. 

 Voer een groepsgesprek over verjaardagsfeesten, bijv.: 

Worden verjaardagen in jouw land gevierd? 

Zijn verjaardagen belangrijk? 

Is er een verplichting om geboortedata te registreren? 

Vier je jouw eigen verjaardag? 

Hoe vier je je eigen verjaardag? 

Wie nodig je uit? 

Hoe nodig je jouw gasten uit? Via sms, met een schriftelijke uitnodiging...? 

Wat was het mooiste verjaardagscadeau dat je ooit hebt gekregen? 

Wat was het beste verjaardagsfeestje ooit? 

Wil je graag een verrassingsverjaardagsfeestje? 

 Schrijf standaardzinnen over verjaardagsfeesten op, bijv. 

Gelukkige verjaardag/Gefeliciteerd met je verjaardag. Van harte 
gelukgewenst! 

Nog vele mooie jaren! 
Geniet ervan! 
Dat had je echt niet moeten doen. 

Bedankt om te komen! 



 

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  

 Geef een fictief verjaardagsfeestje: duid een jarige aan, de andere 

deelnemers zijn de gasten, die één voor één of in kleine groepjes (ouders, 
grootouders, kinderen, een paar vrienden...) het leslokaal binnenkomen. 

 

Slot 

Oefen een verjaardagsliedje (zie de oefening 'Hiep hiep hiep, hoera!'). 

 

Tips voor de trainer 

Hang een verjaardagskalender op in het lokaal met de verjaardag van elke 
deelnemer. Geef elke keer als iemand jarig is een klein feestje. Zing het 

verjaardagsliedje. Laat de deelnemers hun verjaardagswensen op een kaartje 
schrijven. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

 Luisteren 

 Spreken 

Kennis 

 Woordenschat 

 Zinsbouw 

 Spreekwoorden/ Uitdrukkingen 

 Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

 Communicatieve vaardigheden 

 Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

 Plezier 

 Intercultureel begrip  


