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Lesduur: 45 min

Leerdoel: 

de kinderen maken kennis met geheimtaal

Wat heb je nodig

•  het filmfragment http://www.malmberg.nl/

Basisonderwijs/Mijn-Malmberg/Juf/Juf-home.

htm 

waarbij Eva, Jackie en Thomas de geheimtaal 

in de brief lezen en proberen te begrijpen wat 

er bedoeld wordt en waarbij ze de codes in de 

computer intikken 

• vellen a3 papier

• verf, viltstiften, kleurpotloden

Intro

Eva heeft een brief gevonden waar allerlei 

cijfers instaan met namen erachter. Samen met 

haar vrienden Jackie en Thomas probeert ze te 

begrijpen wat er in de brief staat.

Werkwijze

Vraag de kinderen: wie heeft er wel eens van 

geheimtaal gehoord? Kan iemand het uitleggen? 

Bij een geheime taal kun je niet lezen wat er 

staat. Alleen degenen die de taal bedacht 

hebben, weten wat er staat. Wat er geschreven 

staat, is dus geheim! Waarom bedenken 

sommige mensen zo’n geheim schrift?

Laat het filmfragment zien. Wat proberen Eva, 

Jackie en Thomas te ontcijferen? Het is een 

geheimtaal met codes. Eva, Jackie en Thomas 

proberen er achter te komen wat er staat.

Vertel de kinderen dat zij hun eigen geheimtaal 

gaan bedenken. Verdeel de klas in groepjes van 

vier kinderen of laat de kinderen zelf een 

groepje vormen. Help de kinderen een beetje 

op weg door samen te bespreken hoe een 

geheime taal eruit kan zien, bijvoorbeeld: je 

kunt woorden omdraaien, je kunt alleen 

medeklinkers gebruiken, je kunt tekeningen 

maken in plaats van letters te gebruiken, je 

kunt een eigen alfabet maken door alle letters 

door elkaar te husselen, je kunt letters cijfers 

geven. 

Laat ze per groepje een grote poster maken. 

Laat ze samen bepalen welke kleuren ze willen 

gebruiken en wat ze op de poster in geheimtaal 

gaan schrijven. Het mag een zin zijn, maar ook 

een kort verhaaltje of een gedichtje. 

Hang de posters op in de klas. Lukt het om 

elkaars geheimtaal te ontcijferen? 

Laat vervolgens telkens een kind uit een 

groepje vertellen hoe ze hun geheimtaal hebben 

bedacht en waarom ze opgeschreven hebben 

wat er staat. Hoe vonden de kinderen het om 

samen een geheimtaal te verzinnen? Hoe 

voelde het om als groepje zo’n geheime taal te 

hebben? Was het leuk, spannend, saai?

Geheimtaal
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