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Thema Beroepen 

Groep 8  

Voorkennis Woordenschat beroepen (zie leerjaar 4 en 5) 

Werkvorm Groepjes van twee 

Tijd  2 lessen 

Samenvatting In deze opdracht maken de leerlingen in groepjes een aantal werkbladen. 

 

Inleiding 

Begin de les met een gesprek over (droom-)beroepen.  

Laat dan de kinderen in groepen van twee stap 1 t/m 4 maken, het matchen van korte 

beschrijvingen met de beroepen.  
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Stap 1 
Wie doet wat? Schrijf het beroep op de goede plaats. Kies uit: vrachtwagenchauffeur, arts, 

politieagent, piloot, kok, buschauffeur, kapper, secretaresse, voetballer, boer, stewardess 

 

Activiteit Beroep 

rijdt met een bus 

 

 

werkt in een school 

  

 

schrijft e-mails 

 

 

rijdt met een vrachtauto 

  

 

kookt eten in een restaurant 

 

 

vangt dieven 

 

 

brengt het eten in een vliegtuig 

  

 

werkt in een korte broek 

 

 

knipt haar 

 

 

werkt in een ziekenhuis  

   

 

vliegt met een vliegtuig 

 

 

heeft veel dieren 
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Stap 2 
Zet het beroep boven de beschrijving. Kies uit: vrachtwagenchauffeur, arts, politieagent, 

piloot, kok, buschauffeur, kapper, secretaresse, voetballer, boer, stewardess 

 

 

 

   

• Ik rij met een heel groet 

auto 

• Ik breng spullen van A 

naar B 

• Ik eet en slaap soms in 

mijn auto 

 

• Ik werk in een ziekenhuis 

• Ik heb witte kleren aan.  

• Ik help mensen. 

• Ik draag een uniform 

• Ik vang dieven 

• Ik help mensen met 

problemen 

   

• Ik draag een witte hoed. 

• Ik werk in de keuken. 

• Ik kook het eten.  

• Ik draag een uniform. 

• Ze noemen me soms 

kapitein. 

• Ik vlieg veel. 

• Ik werk in een vliegtuig. 

• Ik breng mensen eten. 

• Ik ben vaak een vrouw. 

   

• Ik rij met een bus. 

• Ik draag een uniform. 

• Ik breng mensen van A 

naar B. 

 

• Ik werk met een schaar. 

• Ik werk in een zaak. 

• Ik was en droog haar. 

• Ik werk op kantoor. 

• Ik schrijf e-mails en 

maak afspraken.  

• Ik telefoneer vaak. 

 

   

• Ik hen dieren 

• Ik rij met een trekker. 

• Ik woon in een groot 

huis.  

• Ik ben rijk. 

• Ik draag een korte broek. 

• Ik ben vaak op TV. 

• Ik werk op school 

• Ik leg dingen uit 

• Ik word soms een beetje 

boos. 

 



Beroepen – groep 8 
 

4 

 

 

Stap 3 Taboe! 
Je moet een beroep beschrijven maar mag de woorden eronder niet gebruiken! 

 

Stap 4 
Maak nu zelf 3 kaartjes met beroepen met 3 trefwoorden (zinnen). Als iedereen klaar is, 

spelen we een spelletje beroepen raden. 1 leerlingen leest voor/vertelt, de klas probeert het 

beroep te raden. 

 

Stap 5 
U kunt de leerlingen carnavalsberoepen laten raden (zie kaartjes einde document), maar dit 

komt ook bij het thema carnaval aan de orde.  

Piloot 

⚫ vliegtuig 

⚫ vliegen 

⚫ hoog 

⚫ lucht 

Vrachtwagenchauffeur 

⚫ vrachtwagen 

⚫ auto 

⚫ rijden 

Stewardess 

⚫ vliegtuig 

⚫ vliegen 

⚫ uniform 

Voetballer 

⚫ rijk 

⚫ beroemd 

⚫ schoenen 

⚫ gras 

Arts 

⚫ ziekenhuis 

⚫ ziek 

⚫ uniform 

Politieagent 

⚫ uniform 

⚫ dieven 

⚫ helpen 

Kapper 

⚫ schaar 

⚫ knippen 

⚫ haar 

Buschauffeur 

⚫ bus 

⚫ bushalte 

⚫ rijden 

Boer 

⚫ buiten 

⚫ dieren 

⚫ trekker 

Secretaresse 

⚫ E-mails 

⚫ telefoneren 

⚫ kantoor 

Kok 

⚫ keuken 

⚫ eten 

⚫ koken 

Leraar 

⚫ school 

⚫ uitleggen 

⚫ boos worden 

Zwemmer 

⚫ Zwembroek 

⚫ Zwembad 

⚫ nat 

Fotomodel 

⚫ Kleding 

⚫ Dieet 

⚫ Make-Up 

Zanger 

⚫ Microfoon 

⚫ Lied 

⚫ zingen 

⚫ ----- 
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Kaartjes ‘carnavalsberoepen’  
 

Ik werk in een restaurant. Ik houd van lekker eten. Dit eten 

maak ik voor de mensen die bij mij komen eten.  

Als het ergens brandt, moet ik er snel heen. Ik rijd in een 

grote rode auto met blauwe zwaailichten.  

Ik werk in het ziekenhuis. Ik heb witte kleren aan. Ik zorg 

voor mensen die ziek zijn.  

Ik werk in het ziekenhuis. Ik heb een lange witte jas aan. Ik 

maak mensen die ziek zijn weer beter. 

Ik ben vaak hoog in de lucht. Ik breng mensen naar verre 

landen. Vaak gaan deze mensen gaan vaak op vakantie.  
 
Mij zie je vaak als er iets gebeurd is. Bijvoorbeeld een 

ongeluk of als er een dief iets heeft gestolen. Ik heb een 

blauwe uniform aan.  

Ik doe slechte dingen. Als je mij op een foto ziet heb ik altijd 

een lapje voor mijn oog. Ik woon op een schip. Soms heb ik 

een houten been en een haak als hand.  
 
Ik besta alleen in sprookjes. Ik kan vliegen. Ik maak 

toverdrank. Ik heb vaak een lange, zwarte lange jurk aan met 

een zwarte puntmuts. Ik heb ook vaak een kromme neus. Ik 

ben een vrouw.  
 
Ik word gauw koning. Men zegt vaak dat ik op een wit paard 

rijdt. Ik kom vaak tegen in sprookjes voor. Ik woon in een 

groot paleis. 

Ik word gauw koningin. Ik kom vaak tegen in sprookjes voor. 

Ik woon in een groot paleis.  
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Ik heb op mijn hoofd gekleurde veren. Ik kom oorspronkelijk 

in Amerika. 
 
Ik woon in het wilde westen. Ik rijd op een paard. Ik heb een 

revolver en ik kan goed met een lasso gooien. 

Ik heb een rode neus. Mijn kleren hebben vrolijke kleuren. 

Ook mijn haren hebben een vrolijke kleur. Ik maak mensen 

graag blij. Soms heb ik ook heel grote schoenen aan. 

 

 

 


