
 

 

Kraak kracht 

Wat is Kraak kracht? 

Met de kaarten van Kraak Kracht evalueert u Kraak de Klas.  U gaat 

doormiddel van de vragen die op de kaarten staan in gesprek met de 

leerlingen over de vaardigheden die ze hebben gebruikt. U kunt deze 

kaarten op verschillende manieren inzetten. Uiteraard hoeft u ze niet alleen 

in te zetten bij Kraak de Klas maar kunt u naar verloop van tijd als u meer 

ervaring heeft de kaarten ook bij andere vakken inzetten. Denk hierbij aan 

IPC, wereldoriëntatie, handvaardigheid, koken, gym en alle andere lessen. 

Het geeft de leerlingen inzicht in  wat ze hebben geleerd en welke 

vaardigheid daarbij past. Het past dus niet alleen binnen het werken aan de 

21st centery skills maar ook heel mooi binnen leren zichtbaar maken. De 

start van kraak Kracht begint altijd met het trekken van één of meerdere 

kaarten. Je kunt dit op verschillende manieren doen:  

7. Je trekt als leerkracht zelf één of meerder kaarten  

8. Je laat een leerling een kaart trekken en daarna een andere leerling 

etc. 

9. Je laat per groepje een eigen kaart trekken.  

Het beantwoorden van de vragen van Kraak de Klas kan ook op vele 

verschillende manieren. Hieronder een aantal voorbeelden omschreven die 

u kunt gebruiken. De eerste keuze die u moet maken is of u de vragen 

klassikaal, in tweetallen, in groepjes of individueel wil laten beantwoorden.  

Als u deze keuze heeft gemaakt kunt u een van onderstaande werkvormen 

kiezen ( een eigen gekozen werkvorm mag natuurlijk ook altijd).  Per 

werkvorm is er een voorbeeld beschreven met een van de Kraak Kracht 

kaartjes. Uiteraard kunt u onderstaande werkvormen ook inzetten op andere 

gebieden. Zo hebben wij ze zelf geprint en gelamineerd in de klas liggen 

zodat je ze altijd op elk gewenst moment kunt inzetten.  

Het is handig om voor dat de les begint te bedenken welke werkvorm u 

vandaag in wilt zetten.  De ene vraag leent zich beter voor een bepaalde 

werkvorm dan een andere vraag. Indien u heeft gekozen welke werkvorm u 

wilt gaan inzetten weet u ook of het handig is vooraf een aantal Kraak Kracht 

kaarten te trekken of dat u dat tijdens de les kunt doen.  
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Welkomstbrief 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Wat leuk dat jullie school aan de slag gaat met Kraak de Klas!  

Voor u staan de kisten met daarin de benodigde spullen om een 

klaslokaal zonder al te veel voorbereiding klaar te maken tot een 

spannend Kraak de Klas lokaal. Op onze website 

www.kraakdeklas.nl vindt u de overige documenten en filmpjes 

die u nodig heeft. Ga hiervoor naar de pagina ‘inloggen’. Hier wordt 

gevraagd om een wachtwoord in te voeren.  

De inlogcode is: gekraakt  

Lees bij eerste gebruik de algemene instructie goed door. Hier 

leest u de visie van Kraak de Klas, krijgt u tips om het maximale uit 

Kraak de Klas te halen wat betreft de 21st century skills en wordt 

de inhoud van de kist besproken.  

Op de achterkant van deze brief staat de inventaris van een kist. 

Zorg ervoor dat dit blad in de kist aanwezig blijft, zodat na gebruik 

de kist weer compleet wordt weggezet.  

 

Heel veel plezier met Kraak de Klas! 

 

Lisette, Mariska en Stephan 

 

http://www.kraakdeklas.nl/
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Inventaris kist 

Inhoud 1 kist 

 Hangslot sleutel (+ 2 labels) 

 Hangslot 3-cijfers 

 Hangslot 4-cijfers 

 Hangslot pijlen 

 Hangslot cijfers/letters 

 UV-zaklamp 

 Stift onzichtbare inkt 

 Doosje Kraak Kracht 

 GEKRAAKT kaart 

 Mappen met spellen afhankelijk welke aangeschaft 

 Welkomstbrief/inventaris 

 


