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Puzzel 1 
 

Dit werkblad is onderdeel van de Instagramcursus ‘Bouw een escaperoom lezen’ 
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Puzzel 1 

Dit werkblad is onderdeel van de Instagramcursus ‘Bouw een escaperoom lezen’ 

Doel van de puzzel | Oefenen met signaalwoorden 

Door het uitvoeren van deze puzzel oefenen je leerlingen met signaalwoorden. In veel methodes 

Nederlands vormen tekstverbanden en signaalwoorden stof uit klas 1 en 2. Aangezien we een 

escaperoom bouwen voor klas 3 is dit dus herhaling van eerder aangeboden stof.  

Wat moeten de leerlingen bij deze puzzel doen? 

1. De leerlingen moeten de kaartjes met de signaalwoorden op de goede plek in de tekst leggen. 

2. Als ze de kaartjes vervolgens omdraaien, dan staan daar cijfers, letters of symbolen op. 

3. Deze cijfers, letters of symbolen vormen samen één aanwijzing voor het ontsnappen uit de 

escaperoom.  

Benodigdheden 

❖ Een tekst waarin veel signaalwoorden worden gebruikt. 

❖ Kaartjes met signaalwoorden erop. Op de achterkant van de kaartjes staan cijfers, letters, 

woorden of symbolen.  

Differentiëren & variëren  

✓ Een puzzel is makkelijker als er precies evenveel kaartjes met signaalwoorden zijn als gaten in de 

tekst. Hoe meer signaalwoorden om uit te kiezen, hoe lastiger de puzzel wordt. 

✓ Maak je de escaperoom voor klas 1 of 2, dan is het nieuwe stof en gebruik je dus signaalwoorden 

die ze al kennen of kunnen bedenken.  

✓ Maak je de escaperoom voor klas 4, dan kies je een moeilijker tekst en maak je meer kaartjes. 

✓ Deze puzzel kun je ook gebruiken voor woordenschat. Je gebruikt dan ‘moeilijke woorden’ als 

‘gaten’. 

✓ Deze puzzel is ook geschikt voor Frans, Duits of Engels. 

Bouwplan puzzel 

1. Zoek een geschikte tekst. Gebruik waar mogelijk je lesmethode. Print of kopieer de tekst. 

2. Maak kaartjes met de signaalwoorden die in de tekst gebruikt zijn. 

3. Maak de signaalwoorden in de tekst ‘zwart’ of ‘wit’.  

4. Bepaal wat voor aanwijzing er uit deze puzzel moet komen. Dit kan een letter zijn, een woord 

of een getal, afhankelijk van hoe leerlingen uit jouw escaperoom kunnen ontsnappen.  

5. Zet die aanwijzing op de achterkanten van de ‘goede’ kaartjes. Vul de andere achterkanten 

met nepaanwijzingen. 


