
Bij lage 2 

Activ i tei tenformul ier
Tijdens het werken met In het sprookjesbos krijg je zelf ook ideeën over nieuwe activiteiten. 

Of misschien bedenk je variaties op bestaande activiteiten. Je kunt dit activiteitenformulier 

gebruiken om deze activiteiten vast te leggen voor jezelf of voor andere begeleiders. 

Seizoen en locatie

Geef aan of de activiteit in één of meer seizoenen kan worden uitgevoerd.

Geef ook aan waar de activiteit plaats kan vinden, bijvoorbeeld binnen, buiten of op een spe-

ciale plek.

Omschrijving en doelen

Geef een korte omschrijving van de activiteit, zodanig dat die voor anderen duidelijk is.

Geef de doelen van de activiteit aan. Denk hierbij aan zintuigen, sociale vaardigheden, ont-

dekken, spel, ontwikkelen van creativiteit, onderzoeken, enzovoort. 
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Doelgroep en organisatievorm

Is de activiteit geschikt voor alle kinderen van 4 tot 7 jaar?

Geef aan hoe je de activiteit kunt aanpassen aan jongere of oudere kinderen.

Is de activiteit geschikt voor uitvoering in kleine groepjes, de hele groep of individueel?

Tijd en voorbereiding

Geef de vermoedelijke duur van de activiteit aan. Hoeveel voorbereidingstijd heb je nodig? 

Wat moet je precies doen voor een goede voorbereiding?

Is de activiteit in één dagdeel uit te voeren of zijn er meer dagdelen nodig?

Hoeveel tijd kost het om op te ruimen/af te bouwen?

Benodigdheden

Wat heb je nodig? Welke benodigdheden moet je van te voren aanschaffen?
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Tips

Heb je nog extra tips of aanvullingen?

Wat zouden leuke variaties kunnen zijn op deze activiteit?

Na afloop
Wat ging er goed en was succesvol?

Wat zijn eventuele verbeterpunten?

Voeg een foto van de activiteit toe of een voorbeeld van het resultaat.

bijlage bij 'In het sprookjesbos' 
© 2014 B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam 

ISBN 9789088503474


