
Je kunt de opdrachten uit dit spel alleen oplossen of in groepjes. Een tip: samen sta 
je sterker en weet je meer. Het kan dus slim zijn om de opdrachten juist samen met 
anderen uit te voeren.

Opdrachten:

A. BEZOEK JE VRIENDEN. Vrienden die in een andere plaats wonen, nodigen 
je uit om bij hen op bezoek te komen. Je bent daar nog nooit geweest. 
Stel je voor dat je nooit hebt leren lezen. Bedenk dan, stap voor stap, hoe 
je toch bij je vrienden komt. Let op: niet lezen betekent dus ook dat je 
geen straatnaambordjes kunt lezen, niks kunt checken op je telefoon of in 
Google-maps... en ga zo maar door! 

B. EEN DAG UIT HET LEVEN VAN. Kijk eens goed naar de dingen die je elke 
dag doet, vanaf het moment dat je opstaat tot het moment dat je naar bed 
gaat. Stel je nu eens voor dat je nooit hebt leren schrijven. Wat zou je dan 
allemaal niet meer kunnen doen? Wat kun je nog wel? Welk lijstje is langer: 
het lijstje met dingen die je niet meer kunt, of die je nog wel kunt? Wat zou 
je het meeste missen? Welke slimme oplossingen kun je bedenken, om 
toch zoveel mogelijk dingen te doen die je leuk vindt en moet doen? 

C. HET BRILJANTE IDEE. Je bent volwassen en hebt een briljant idee bedacht. 
Je weet zeker dat je met dit idee een ‘gat in de markt’ hebt gevonden 
waar je heel rijk van kunt worden. Dat klopt ook. Helaas ben je nooit naar 
school gegaan en kun je dus zelf niet rekenen. Hoe zorg je er nu voor, dat 
je ook echt rijk wordt van je briljante idee? Wat voor obstakels kun je zoal 
tegenkomen onderweg, en hoe los je die op? Welke mensen kunnen je 
helpen bij dit plan? Hoe weet je of deze mensen echt te vertrouwen zijn, 
en hoe hou je in de gaten dat de mensen die je helpen niet stiekem je geld 
inpikken?

D. DE STEUNPILAAR. Stel je voor dat je vader en moeder nooit echt hebben 
leren lezen of schrijven. Jij gelukkig wel, want jij zit op school. Daardoor ben 
je de steunpilaar van je ouders. Stel je maar eens voor bij welke dingen jij 
je vader of moeder elke dag zou moeten helpen, thuis of buiten de deur. 
Maak in gedachten maar eens een rondje door je huis, van de voordeur 
en de brievenbus, via de keuken, de badkamer, de woonkamer. Denk aan 
de dingen die je ouders daar doen, en op welke momenten ze iets zouden 
kunnen of moeten lezen. Dat zijn nu dus allemaal dingen waarbij je je 
ouders moet helpen.

LESBRIEF OVER ONDERWIJS VOOR MEISJES 

Het stel-je-voor-spel
Miljoenen kinderen op de wereld gaan niet of amper naar school. Ze hebben dus nooit 

huiswerk! Maar ze leren ook niet lezen, niet rekenen en niet schrijven. Kun jij je 
voorstellen hoe dat is? Dat ontdek je met dit stel-je-voor-spel.
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