
Mijnveld  
 

Uitleg 

 
Mijnveld: plaats mijnen: objecten zoals bijvoorbeeld pionnen of kegels, op een 

veld of grote ruimte, kleine afstanden van elkaar. Plaats ook vraagpunten, 
grotere of anders gekleurde pionnen of kegels. Deel de klas in paren van twee. 
Er kunnen maximaal vier paren tegelijk op het veld. In elk paar word een 

persoon geblinddoekt en de ander is de gids. De gid roept instructies naar de 
geblinddoekte persoon en leid hem/haar naar de vraagpunten. Zodra een 

vraagpunt wordt bereikt, geeft de leraar de gids een vraag die hij/zij moet 
beantwoorden. Zodra alle instructeuren alle 15 vragen hebben beantwoord, stopt 
het spel. Het team met de meeste goede antwoorden wint en de rollen worden 

omgekeerd. Wanneer een geblinddoekte  persoon op een mijn staat, zijn ze uit 
het spel en moeten ze van het veld af. Wanneer de gids een vraag fout 

beantwoord, leid hij/zij de geblindeerde persoon door naar het volgende 
vraagpunt. Deze activiteit creëerd vertrouwen en respect voor de leiding en de 
keuzes van de gids en laat kinderen reflecteren en nadenken over bepaalde 

sociale situaties. 
 

Materiaal lijst 
 

- Een veld of grote ruimte met een aangeduid vak in het midden voor de 

mijnen. 
- Kleine en grote pionnen, kegels, of andere objecten. 

- Een blinddoek  
- Iets om de punten bij te houden zoals een papier of een bord 

- Een prijs (optioneel) 
 
Vragen 

 
1. Wanneer je een nieuw persoon ontmoet, wat is een respectvol iets om te 

zeggen? 
2. Wanneer iemand praat, gebruik je goed _____ om te laten zien dat je 

luisterd. 

3. Wat is een voorbeeld van een woord of zij die respect toont? 
4. Je zit in een bus of trein en een oude man met een slechte rug komt 

binnen. Alle zitplaatsen zijn bezet. Wat doe je? 
5. Een klasgenootje word gepest voor iets wat jij hebt gedaan. Wat doe je? 
6. Een buurmeisje van jou word gepest omdat zij twee moeders heeft. Wat 

doe je? 
7. Een jongen in je klas word gepest omdat hij een jurk aanheeft. Wat doe je 

om hem te helpen? 
8. Wat zeg je als iemand je een kadootje geeft? 
9. Als iemand voor je neus valt, wat doe je? 

10.Wat zeg je wanneer je iemands huis verlaat? 
11.Zouden vrouwen/meisjes meer moeten werken dan mannen/jongens? 

12.Wat zeg je wanneer je iemand voor het eerst ontmoet? 
13.Kunnen jongens met poppen spelen? 
14.Kunnen meisjes voetballen? 

15.Wat doe je wanneer iemand tegen je praat? 



Antwoorden (hoeven niet precies te zijn) 

 
1. Door zijn/haar hand te schudden en te zeggen dat hebt leuk is om ze te 

ontmoeten 
2. Oogcontact, lichaamstaal 
3. Dankjewel, fijne avond, dankjewel, goede morgen 

4. Je staat op en bied je stoel aan 
5. Vertel een leraar 

6. Verdedig haar, vertel je ouders 
7. Draag de volgende dag ook een jurk naar school, vertel een leraar, 

confronteer de pestkoppen 

8. Dankjewel 
9. Help ze omhoog en vraag of het goed met ze gaat. 

10.Tot later, dag, dank u voor het verblijf 
11. Nee 
12. Goed u te ontmoeten 

13. Ja 
14. Ja  

15. Luisteren, oogcontact houden 
 

Indeling 

-vraagposten 
-mijnen 

-ruimte voor de gidsen 


