
 

Praktijkopdracht BelevenisTafel 
 

Groep 1 Belevenistafel, het belevenismenu 

 

Praktijkopdracht. 

Klik op de belevenistafel het belevenismenu aan. Kijk wat er mogelijk is in dit menu. Voor 

verdere uitleg kun je de handleiding raadplegen. Maar ga vooral aan de slag en stel jezelf de 

volgende vragen: 

• Voor welke cliënten is dit geschikt? 

• Hoe zou ik dit bij mijn cliënten kunnen gebruiken? 

Als jullie daarna nog tijd over hebben, probeer dan een aantal andere menu's uit. 

 

 

Groep 2 Belevenistafel, het prikkelmenu 

 

Praktijkopdracht. 

Klik op de belevenistafel het prikkelmenu aan. Kijk wat er mogelijk is in dit menu. Voor 

verdere uitleg kun je de handleiding raadplegen. Maar ga vooral aan de slag en stel jezelf de 

volgende vragen: 

• Voor welke cliënten is dit geschikt? 

• Hoe zou ik dit bij mijn cliënten kunnen gebruiken? 

Als jullie daarna nog tijd over hebben, probeer dan een aantal andere menu's uit. 

 

 

Groep 3 Belevenistafel, het vermaakmenu 

 

Praktijkopdracht. 

Klik op de belevenistafel het vermaakmenu aan. Kijk wat er mogelijk is in dit menu. Voor 

verdere uitleg kun je de handleiding raadplegen. Maar ga vooral aan de slag en stel jezelf de 

volgende vragen: 

• Voor welke cliënten is dit geschikt? 

• Hoe zou ik dit bij mijn cliënten kunnen gebruiken? 

Als jullie daarna nog tijd over hebben, probeer dan een aantal andere menu's uit. 

 

 

Groep 4 Belevenistafel, het speelmenu 

 

Praktijkopdracht. 

Klik op de belevenistafel het speelmenu aan. Kijk wat er mogelijk is in dit menu. Voor verdere 

uitleg kun je de handleiding raadplegen. Maar ga vooral aan de slag en stel jezelf de 

volgende vragen: 

• Voor welke cliënten is dit geschikt? 

• Hoe zou ik dit bij mijn cliënten kunnen gebruiken? 

Als jullie daarna nog tijd over hebben, probeer dan een aantal andere menu's uit. 

  



 

Groep 5 Belevenistafel, het kleinkindmenu 

 

Praktijkopdracht. 

Klik op de belevenistafel het kleinkindmenu aan. Kijk wat er mogelijk is in dit menu. Voor 

verdere uitleg kun je de handleiding raadplegen. Maar ga vooral aan de slag en stel jezelf de 

volgende vragen: 

• Voor welke cliënten is dit geschikt? 

• Hoe zou ik dit bij mijn cliënten kunnen gebruiken? 

Als jullie daarna nog tijd over hebben, probeer dan een aantal andere menu's uit. 

 

 

Groep 6 Belevenistafel, het natuurmenu 

 

Praktijkopdracht. 

Klik op de belevenistafel het natuurmenu aan. Kijk wat er mogelijk is in dit menu. Voor 

verdere uitleg kun je de handleiding raadplegen. Maar ga vooral aan de slag en stel jezelf de 

volgende vragen: 

• Voor welke cliënten is dit geschikt? 

• Hoe zou ik dit bij mijn cliënten kunnen gebruiken? 

Als jullie daarna nog tijd over hebben, probeer dan een aantal andere menu's uit. 
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