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TAAL ACTIEF 4 | LESSUGGESTIE | GROEP 6, 7, 8 

Kerstmis
Korte cursus kerstkaart maken

Lesduur: 45 minuten | Lesvorm: kaart schrijven | Werkwijze: individueel

Lesdoel

De kinderen leren hoe je een gelukswens en persoonlijke boodschap schrijft die past bij de 

ontvanger ervan.

Wat heb je nodig? 

• werkblad ‘Korte cursus kerstkaart maken’ (per tweetal)

• twee of drie kerstkaarten

• blanco ansichtkaart A6-formaat (per kind)

• (kerst)tijdschriften, kerststickers, kerstsjablonen (per tafelgroepje)

• kleurpotloden of viltstiften, schaar, lijm (per tafelgroepje)

 

Als sinds de negentiende eeuw sturen mensen elkaar kerstkaarten. En hoewel het aantal 

fysieke kaarten dat met de post wordt verstuurd elk jaar afneemt, blijven mensen elkaar 

kerstwensen sturen, vaak in de vorm van digitale kaarten en berichten. 

Een kerstkaart is een persoonlijke boodschap aan een ander en dat maakt het schrijven ervan 

moeilijk. In deze les bekijken de kinderen voorbeelden van teksten op kerstkaarten en schrijven 

ze zelf een passende en persoonlijke tekst op de voorkant en de achterkant van een kerstkaart. 

Werkwijze

Introduceer deze les door de kerstkaarten te laten zien en te vertellen dat je dit jaar kerstkaarten 

gaat versturen. Vraag of de kinderen ook wel eens een kerstkaart ontvangen of verstuurd hebben. 

Wat is er leuk aan kerstkaarten ontvangen? (Bijvoorbeeld: het is leuk om een mooie kaart met 

de post te krijgen, het is leuk om te merken dat iemand anders aan je denkt, het is leuk om 

veel kaarten te ontvangen.)  Wat is er leuk aan kerstkaarten sturen? (Bijvoorbeeld: het is leuk 

om te laten merken dat je aan een ander denkt, het is leuk om mooie kaarten uit te zoeken of 

te maken.) Vraag ook of kinderen digitale kerstwensen sturen. Wat vind je leuker, een digitale 

kerstwens of een kaart? Waarom? 

Vertel dat de kerstkaart een persoonlijke boodschap aan een ander is en dat juist dit het schrijven 

ervan moeilijk maakt. De kinderen krijgen een korte cursus hoe je dat op een goede manier doet. 
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Deel de werkbladen uit en laat de kinderen bij opdracht 1 en 2 in tweetallen werken. Bespreek 

aansluitend de vragen en bespreek de ideeën voor kerstwensen op de voorkant van de kaart. 

Deel vervolgens de ansichtkaarten en de materialen uit. Kinderen knippen uit een tijdschrift een 

plaatje en plakken dat op de voorzijde van de kaart, ze beplakken de kaart met kerststickers, 

sjabloneren de kaart of maken een tekening. 

Afsluiting

Leg de kaarten op een tafel of hang ze op. Laat de kinderen de voorkant van elkaars kaarten 

bekijken. 

Bespreek kort aan de hand van de volgende vragen:

•  Welke kaarten hebben een ‘altijd-goed-en-past-bij-iedereen’-kerstwens? Welke kaarten bij een 

originele kerstwens?  

• Bij welke kaarten passen de kerstwens en de afbeelding heel goed bij elkaar? 

•  Welke kaart is het grappigst? Welke is het mooist? Welke is het meest origineel? Welke is het 

meest ontroerend? Welke is het meest gedurfd? Enz. 

Laat de persoonlijke boodschap op de achterkant buiten beschouwing, die is immers persoonlijk 

en aan een ander gericht. Geef dat duidelijk aan bij de kinderen. Geef de kaart aan het eind van 

de les aan de kinderen mee en vertel dat ze hem met een postzegel erop kunnen versturen. 
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