
Leuke QR opdrachten rond KERST - uitgeschreven en benodigdheden


Kerstballen maken en 
inkleuren 

* / ** 

  

Bij deze opdracht kunnen de 
kinderen hun eigen kerstbal 
ontwerpen op de computer of 

de tablet en kunnen ze die 
laten afdrukken en nadien 

zelf inkleuren.  

Opdrachten vind je op 
computermeester.be

Optellen en aftrekken tot 20 
** 

  

Op de computer of tablet de 
sommen oplossen en zo de 

kleurplaten inkleuren. 

Opdrachten vind je op 
computermeester.be

http://computermeester.be
http://computermeester.be
http://computermeester.be
http://computermeester.be


Cijfers en letters herkennen  
*  

  

Getallen en letters 
herkennen met deze digitale 
kleurprenten. Iedere letter 
heeft een kleur en als de 

kinderen ze juist aanklikken 
dan kleuren ze de prenten zo 

in. 

Opdrachten vind je op 
computermeester.be 

Kortfilm: De Sneeuwman 
* / ** / *** 

  

Een leuke geanimeerde film 
van ongeveer 25 minuutjes 
met erg mooie prenten en 

klassieke  muziek. 

http://computermeester.be
http://computermeester.be


Kerstster vouwen 
*** 

  

Kinderen gaan met stevig 
papier en een 

instructiefilmpje hun eigen 
kerstster vouwen. 

 3D kerstkaart maken 
**/*** 

  
Voor deze kaarten heb je het 

volgende nodig:  

- canvas 
- blauwe en zwarte ecoline 
- witte plakkaatverf  
- verfborstels  
- spatraam of oude 

tandenborstel 
- LED-theelichtje 
- glitters  
- wiebeloogjes  
- versiering voor de 

kerstman (kies zelf)  
- lijmpistool 

www.unicornsandfairytales.be 



(pop-up) Kerstkaart maken  
** / *** 

  

Kinderen zien 
instructievideo’s met allerlei 

verschillende 
mogelijkheden. Zo worden 
ze geïnspireerd om zelf aan 

de slag te gaan.   

- stevig gekeurd papier  
- allerlei kosteloos materiaal  
- glitters  
- gekleurde stiften, 

glitterstifen  
- lijm  
- …

Theelichtje kerstboom 
vouwen en knippen 

*** 

  
Met een instructiefilmpje 
leren de kinderen deze 
theelichtjes kerstbomen 

vouwen.  

- gekleurd stevig papier  
- schaar  
- LED-theelichtjes 

www.ladylemonade.nl

http://www.ladylemonade.nl
http://www.ladylemonade.nl


Duplo/Lego kerstboom 
maken 

* / ** / *** 

  

Deze QR code leidt hen naar 
Pinterest. De bedoeling is om 

grotere kinderen te laten 
zoeken naar DUPLO of LEGO 

kerst bouwsels en nadien 
zelf aan de slag te gaan. 

Kleinere kinderen kunnen 
de afbeelding hierboven 

gebruiken. Leg DUPLO en 
LEGO klaar.  

Kies een kleurplaat om in te 
kleuren  

* / ** / *** 

  

Kinderen mogen zelf op deze 
website hun favoriete 
kleurprent zoeken (en 

afdrukken) . Zorg dat je van 
alle verschillende 

mogelijkheden enkele 
exemplaren afgedrukt  

 hebt. Zo kan je meteen hun 
keuze geven. Altijd leuk om 
in de klas / thuis te hebben. 



Kerst geheimschrift 
** / *** 

  

Deze QR code brengt de 
kinderen naar het werkblad. 

Ofwel druk je die ook af 
ofwel laat je hen dit op een 

apart blad oplossen.  

www.jufleontine.com 

Kleikaarten  
* / ** 

  

Hiervoor heb je 
verschillende kleikaarten 

nodig. Leg er klaar zodat de 
kinderen zelf kunnen 

kiezen. Je kan ze kopen of 
zelf maken door af te 

drukken en te lamineren. 
Leg ook speeldeeg klaar. 

http://www.jufleontine.com
http://www.jufleontine.com


Maak een IGLO 
* / ** / *** 

  

Leg op voorhand materiaal 
klaar zodat de leerlingen 
met die spullen een iglo 

kunnen bouwen. 
Mogelijkheden:  

- playmaïs (witte)  
- klontjes suiker  
- blokken 
- kapla 
- speeldeeg en stokjes 
- papier  
- … 

Fake snow  
* / ** / *** 

  
Kinderen gaan een 

winterlandschap maken 
door valse sneeuw te maken. 

- kopjes om af te meten  
- baking soda 
- witte haarconditioner 
- verschillende losse parts 

thema kerst, Playmobil 
figuurtjes, 
dennenboompjes en alles 
wat ze erin kunnen 
stoppen…  



Lichtsnoer met getallen 
* / ** / *** 

  

Teken een lichtsnoer met 
lichtjes aan waarin een getal 
staat. Maak een legende met 

kleuren voor bepaalde 
getallen. Heel leuk is om dit 
op behangpapier te doen. Zo 

kunnen er meerdere 
kinderen aan werken. 

Mogelijkheden: 

- getallen herkennen 
- sommen oplossen 
- dobbelsteen gooien 
- getalbeelden herkennen 
- tafels van 

vermenigvuldiging 
- Raadsels oplossen 
- … 

Lichttafel 
* / ** 

  

Voorzie een kerstboom voor 
op de lichttafel. Dat kan je 

maken door groen 
zijdepapier te lamineren en 
uit te knippen in de vorm 

van een kerstboom. Laat ze 
met loose parts decoreren. Je 

kan er een zelfbedachte 
opdracht aan vasthangen.  



Ontwerp een leuke kersttrui 
* / ** 

  

Kinderen krijgen van jou 
een sjabloon van een 

kersttrui (maak die op 
voorhand, grotere kinderen 
kunnen dat zelf), op stevig 
papier of zelfs karton. Bied 

hen allerlei kosteloos 
materiaal aan. Of voorzie 

verf, steentjes, pasta… Laat 
hen versieren naar wens en 

hun fantasie gebruiken. 

Verrassingwintermuts 
* / ** / *** 

  

Kinderen krijgen van jou 
een sjabloon van een 

kerstmuts en tekenen met 
witte wasco (vetkrijt) leuke 
motieven op de muts. Een 

ander kindje (of zij zelf als 
ze dit willen) verven er 
nadien met ecoline of 

waterverf over zodat ze 
motieven verschijnen. 


