
 
 
 
 
Beste extra begeleider, 
 
Graag vragen we je enkele taken te ondersteunen tijdens het inleefspel: 
RAADZAAL (bij het begin van het spel) 

• Help de leerlingen met de medaille in de badge te steken. 

• Ga mee met de groep (volg postbode Eli) naar buiten richting Café Party.  
 
ONDERSTEUNING BIJ DE ‘ORANJE GROEP’ = KRINGWINKEL 

• Ga met de oranje groep mee naar de kringwinkel. 

• Lees de brief van Jef die aan de deur hangt. 

• Laat de leerlingen de kringwinkel verkennen. 

• Lees daarna samen het reglement dat achter de kassa hangt. 

• Vraag eventueel: 
➢ Wat moet er gebeuren in de winkel? 
➢ Wie zal wat doen? 

• Blijf tot postbode Eli jou komt halen. 
 
ONDERSTEUNING BIJ DE ‘GELE GROEP’ = HUIS ELI 

• In het huis van Eli bakken de leerlingen broodpudding. Laat de leerlingen deeg maken  

• Snij zelf de appel met schil in stukken. 

• Er moeten ovenwanten aangekocht worden. Stuur de leerlingen op pad. 
 
Indien de groep goed bezig is, kan je tussendoor eens rondkijken en observeren bij andere 
groepen.  
 

• Was af wanneer het gebak in de oven zit. Doe dit samen met de leerlingen en help 
bij het gebruik van de boiler (instructies op boiler). 

• Wanneer de boiler, de oven en de lamp aanstaan, valt de elektriciteit uit. Dit is 
normaal. Dit is Eli’s huis, laat de leerlingen Eli zoeken. 

• De leerlingen worden naar het sociaal huis gestuurd. Ga mee. Hier krijgen ze info 
over de budgetmeter. 

• Zorg dat iedereen het filmpje aandachtig bekijkt! Stuur de leerlingen hierna naar Eli.  
 
BUURTOVERLEG 
Om 10u40 of 14u40 gaat het buurtoverleg door. Volg dit mee. Sam vertelt dat er sociale 
woningen gebouwd worden. Een onbekende verstoort de buurtklets met haatboodschappen. 
 
ONDERSTEUNING BIJ DE ‘GELE GROEP’ = HUIS ELI 
Sam en Eli willen de klas bedanken en vragen daarom aan Huis Eli of zij gebak willen 
voorzien. Controleer regelmatig of het gebak klaar is (door er een vork in te prikken). 
Wanneer de broodpudding klaar is (er blijft niets meer aan de vork hangen), moet het gebak 
nog 10 minuten afkoelen. Snijd het gebak in voldoende stukken, zodat iedereen één stukje 
krijgt.  
 

Het atelier eindigt met een bedanking van Sam waarop de leerkracht een groepsfoto 
kan maken ter herinnering. Ook worden een hapje en een drankje aangeboden. 

 
Bij de opruim zijn helpende handen welkom. 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Taakomschrijving 2e begeleider 


