
TAKENKAARTJES
VOOR JE KLAS

plant-aardigste

plant-aardigste
Jouw taak:
de planten in de klas verzorgen.

Zo doe je dat: 
• Schrijf in je agenda op welke dag 

je de planten water moet geven. 

• Merk je bruine blaadjes op? Of 
wordt de plant te groot voor de 
pot? Laat het de leraar weten. 

zuurstofmeter 
Jouw taak:
af en toe de vensters openen voor 
verse lucht in de klas. 

Zo doe je dat:
• Open de vensters op vaste 

tijdstippen. Bijvoorbeeld tijdens 
elke speeltijd. 

• De vensters moeten minstens 
15 minuten open. 

• Vieze geur in de klas, of hoofdpijn? 
Dringend de vensters openen dan!

Meer orde en rust in je klas? Goed idee, want leren start bij rust in 
je klas. Dit creëer je onder andere door elke leerling een duidelijke 
klastaak toe te kennen, zelfs met een sociale verantwoordelijkheid 
eraan verbonden. Zo leren je leerlingen niet alleen zorgen voor 
het klaslokaal- en materiaal, maar ook voor elkaar.

Knip de kaarten uit, vouw (en lamineer) en deel ze uit aan 
de verantwoordelijken. Je kan vanzelfsprekend meerdere 
leerlingen aan één taak koppelen.

zuurstofmeter



eerste hulp 
bij ongevallen

huiswerkdienst

vergeet-me-nietje 
Jouw taak:
belangrijke boodschappen 
uit de agenda herhalen op 
de speelplaats.

Zo doe je dat:
• Vertel de klasvrienden in 

de fietsenrij of voetgangersrij nog 
eens wat ze niet mogen vergeten. 
Hun zwemzak, bijvoorbeeld. 

• Draagt iedereen zijn fluohesje? 
Herinner je klasgenoten hieraan, 
elke dag.

eerste hulp 
bij ongevallen 
Jouw taak:
jouw klasgenoten helpen na een 
valpartij, ongeval of bij ziekte. 

Zo doe je dat:
• Voelt iemand zich niet lekker? 

Vertel het meteen aan de leraar 
in de buurt. 

• Is iemand gevallen? Bied 
ondersteuning. 

• Een klasgenoot met een gips? 
Help de boekentas dragen.

huiswerkdienst 
Jouw taak:
de huistaken uitdelen. En je zamelt 
ze ook weer in om af te geven aan 
je leraar. 

Zo doe je dat:
• Stop alle blaadjes netjes achter 

elkaar. 
 

• Controleer of de namen van 
je klasgenoten erop staan.

vergeet-me-nietje



borstelbrigade

energiesnoeier

deuropener

borstelbrigade 
Jouw taak:
elke dag de klas vegen.

Zo doe je dat:
• Veeg met korte bewegingen 

de vloer schoon.  

• Veeg al het vuil op met een vuilblik 
en gooi het in de vuilnisbak. 

• Zet de borstel op de juiste plaats 
terug.

energiesnoeier
Jouw taak:
zuinig zijn met energie. 

Zo doe je dat:
• Doof de lichten wanneer jullie 

de klas verlaten. 

• Controleer samen met je leraar 
of alle elektrische toestellen zijn 
uitgeschakeld: tablets, computer, 
beamer, scherm …

deuropener
Jouw taak:
de deur openhouden tot iedereen in 
of uit de klas is. 

Zo doe je dat:
• Wens iedereen een goeiemorgen 

of een ‘tot morgen’. 

• Vraag even of niemand iets 
vergat. Jas? Trui? Turnzak? Hesje? 
Drinkfles?



dorstlesser

conflixer

gewichtheffer

dorstlesser
Jouw taak:
er iedereen aan helpen herinneren om 
voldoende water te drinken. 

Zo doe je dat:
• Wijs je klasgenoten op hun 

drinkbus. Die moet leeg zijn aan 
het einde van de dag. 

• Geef het goede voorbeeld: drink 
water tijdens elke speeltijd. 

conflixer
Jouw taak:
bij ruzies in de klas probeer je 
het probleem mee op te lossen. 

Zo doe je dat:
• Zeg: wat scheelt er? Kan ik helpen? 

• Vraag: welke oplossingen zijn er 
nodig om het goed te maken? 

• Stel voor om mee te gaan naar 
de leraar om de ruzie te melden.

gewichtheffer
Jouw taak:
stoelen op de tafels plaatsen. 
En helpen om zwaardere voorwerpen 
te tillen.

Zo doe je dat:
• Houd de stoel dicht tegen je 

lichaam als je heft. 

• Iets tillen? Buig door je benen, 
hou je rug recht.



mooimaker

hulplijn Nederlands

boekensteun

mooimaker
Jouw taak:
de vuilbak en papiermand ledigen.

Zo doe je dat:
• Je kijkt ook mee of elke bank er 

netjes bij ligt. Ook geen proppen op 
de vloer? 

• Rommel in de klas? Dan moet 
iedereen helpen opruimen. 

• Is alles juist gesorteerd? Papier 
bij papier, restafval bij restafval. 
Spreek de klasgenoten aan die het 
afval niet in de juiste vuilbak gooien.

hulplijn Nederlands
Jouw taak:
een klasgenoot die nog niet vlot 
Nederlands spreekt of schrijft helpen 
om het juiste woord te vinden.

Zo doe je dat:
• Spreek geen dialect. 

• Ondersteun je uitleg met gebaren. 

• Spreek duidelijk en langzaam. 

• Corrigeer foutjes op een lieve 
manier: “Oeps, dat is niet juist. 
Dat zeg je zo …”

boekensteun
Jouw taak:
de boekenkast in de klas op orde 
houden. 

Zo doe je dat:
• Plaats alle boeken netjes in 

de kast. 

• Zet de boeken eventueel in 
de juiste volgorde.  

• Vertel over je lievelingsboeken 
aan je klasgenoten.



invaller

invaller
Jouw taak:
een taak overnemen wanneer 
een klasgenoot afwezig is.

Zo doe je dat:
• Lees het takenkaartje van 

de klasgenoot die afwezig is. 

• Vraag eventueel hulp aan anderen.




