
 

 

Thema communicatietechnieken zesde leerjaar 

 

De volgende fiches werden in de klas ingezet in de talenteneilanden. Dit zijn 

verschillende eilanden in de klas die gebaseerd zijn op de interessevelden van 

kinderen. In het zesde leerjaar wordt dit voornamelijk ingezet voor leerlingen die 

sneller klaar zijn of tijdens ingeplande momenten. 

 

Fiche 1: Morsecode 

Fiche 2: Gebarentaal 

Fiche 3: Geheimtaal 

Fiche 4: Joystick bouwen om signalen te verzenden (Lego We Do) 

 

  



 

 

Fiche 1: Morsecode 
 

1) Wat is morsecode? 

 

Bekijk het filmpje op Schooltv:  
https://schooltv.nl/video/morsecode-een-manier-om-te-communiceren/#q=morsecode  

 

Morsecode bestaat dus uit een combinatie van korte en lange tonen. Om deze 

code op te schrijven maken ze gebruik van puntjes (korte toon) en streepjes 

(lange toon). 

 

Iedere letter en teken heeft zijn eigen code. 

  

https://schooltv.nl/video/morsecode-een-manier-om-te-communiceren/#q=morsecode


 

 

2) Opdracht: 

Zet volgende woorden om in morse code: 

 

SOS:  

S O S 

   

 

Rozenkrans 

R O Z E N K R A N S 

          

 

Je eigen naam: 

 

          

          

 

  



 

 

Fiche 2: Gebarentaal 
 

1) Wat is gebarentaal? 

Bekijk onderstaande filmpjes: 

https://schooltv.nl/video/wat-is-gebarentaal-praten-met-je-handen-en-je-gezicht/ 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-gebaren/#q=gebarentaal 

https://www.youtube.com/watch?v=_2aPGd0eEz8 

 

2) Aan de slag! 
 

Gebaren zijn in iedere taal anders. Op de volgende bladzijde vind je een overzicht 

van de letters uit de Vlaamse gebarentaal.  

 

Probeer je eigen naam te leren in de Vlaamse gebarentaal. Zorg dat je duidelijke 

bewegingen maakt met je vingers. Dat is hetzelfde als duidelijk spreken. 

  

https://schooltv.nl/video/wat-is-gebarentaal-praten-met-je-handen-en-je-gezicht/
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-gebaren/#q=gebarentaal
https://www.youtube.com/watch?v=_2aPGd0eEz8


 

 

  



 

 

Fiche 3: Geheimtaal 
Opdracht:  

Nu is het aan jullie! Verzin per 2 of per 3 een eigen geheimtaal. 

Dit mag met gebaren, letters of tekens. Zorg dat je voor elke letter 

een eigen teken, letter, cijfer of teken hebt.  

Tip!: Maak het niet te moeilijk. Je moet het kunnen onthouden. 

A  N  

B  O  

C  P  

D  Q  

E  R  

F  S  

G  T  

H  U  

I  V  

J  W  

K  X  

L  Y  

M  Z  

  



 

 

Fiche 4: Joystick bouwen om signalen te verzenden (Lego We Do) 
 

Je weet nu super veel over gebarentaal, morse en geheimschrift. 

Tijd om hiermee aan de slag te gaan! 

Open de app Lego We Do 

Zoek bij klassikale projecten nr. 19: berichten verzenden 

 

Volg de stappen in het programma en bouw een eigen 

Joystick om signalen te verzenden. 

 

Bouwen en programmeren gelukt? 

In fiche 1 heb je je eigen naam in morsecode omgezet. Probeer deze te verzenden 

met de joystick. 

 


