
 
 
 
Een Grej of the day is een miniles die acht minuten duurt. De miniles (grej) kan over van alles 
gaan. Een dier, een gebeurtenis, een bouwwerk of een persoon bijvoorbeeld. Als het maar 
een ‘klein’ onderwerp is. In plaats van een grej over Frankrijk, geef je een grej over de 
Eiffeltoren bijvoorbeeld. Een dag voor de miniles geef je het raadsel mee aan de klas. De dag 
van de miniles vertel je een verhaal (informatie) over je gekozen onderwerp en die eindig je 
met wat ‘wow’-feiten. Dat zijn leuke/spannende weetjes waarvan je zeker weet dat je 
klasgenoten dat interessant zullen vinden.  
 
Groep 6: Je gaat de grej alleen of in tweetallen maken, voorbereiden en presenteren. Dat 
betekent dat je na schooltijd met elkaar moet afspreken om de grej voor te bereiden. Je 
maakt samen één grej. 
Groep 8: Je gaat de grej alleen maken, voorbereiden en presenteren. 
 
Dit ga je eerst doen 

1. Kies een onderwerp 
2. Lees zoveel mogelijk over je gekozen onderwerp 
3. Bedenk wat je allemaal wilt gaan vertellen en maak hier zoveel mogelijk een verhaal 

van. Je zet sleutelwoorden op papier die je gebruikt bij de presentatie. Je spreekt met 
elkaar af wie wat vertelt. 

4. Bedenk wat je ‘wow’-feiten worden. Een stuk of drie feiten is voldoende. 
5. Bedenk drie vragen die je aan de klas wilt stellen. Twee vragen gaan over de 

informatie die je hebt verteld en de laatste vraag is een meningsvraag. 
 
Zo maak je je presentatie (met PowerPoint) 
Maak je Grej of the day in het lege PowerPoint format (te vinden in je bestandenhub). 
 

 

Op dia 1 typ je het raadsel. 
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Op dia 2 probeer je antwoord te geven 
op de volgende vragen: 
-Wie/Wat? 
-Waar? 
-Wanneer 
Je kan niet altijd op alle vragen antwoord 
geven.  

 Vanaf dia 3 vertel je je verhaal 
(informatie) over het onderwerp. 
Misschien heb je daar drie dia’s voor 
nodig, misschien wat meer. Per dia 
bedenk je welk stukje van je verhaal je 
gaat vertellen. Zoek daar ook een 
plaatje/foto bij die daar over gaat.  



 

Je eindigt je verhaal met ‘wow’ feiten. 
Drie feiten is genoeg.  

 

Stel drie vragen aan de klas. Twee vragen 
over de informatie die je bij de vorige 
dia’s hebt verteld en één meningsvraag.  

 
Nog een paar tips 

- Je kan het raadsel op meerdere manieren meegeven. Je schrijft het op het bord en de 
kinderen schrijven het zelf op een papiertje om mee naar huis te nemen. Je kan ook 
zelf kleine strookjes meegeven aan je klasgenoten waar het raadsel al op staat. 

- Mail de dag voor de miniles je presentatie vast naar je juf of meester als je het niet in 
de Bestandenhub hebt opgeslagen. Dan kan je juf of meester vast kijken of de 
presentatie te openen is.  

- Probeer je verhaal zoveel mogelijk uit je hoofd te leren. In de presentatie staan 
namelijk alleen sleutelwoorden.  

 
De dag van de miniles 

- Je vraagt de klas of zij het antwoord op jouw gegeven raadsel op hun wisbordje 
willen schrijven. Vervolgens benoem je over welk onderwerp je grej gaat. Het maakt 
niet uit of de kinderen het goede antwoord hadden. Het gaat erom dat ze hun best 
hebben gedaan om een antwoord te vinden op het raadsel. 

- Je geeft je miniles. De laatste dia zijn de vragen voor de klas. Bij de meningsvraag 
geef je drie kinderen de beurt.  

- Als de kinderen in de klas het leuk vinden mogen zij nu iets in hun werkboekje 
schrijven over jouw gegeven grej. Hier krijgen ze 3 minuten de tijd voor.  

 
Succes!  
 

 
Hieronder een voorbeeldgrej. Er is eerst een tekst geschreven met allerlei informatie over 
Antarctica en daarna is er bedacht wat er bij elke dia wordt verteld. Ten slotte zijn er 
alleen sleutelwoorden op de dia’s te lezen. 
 



 
 
 
 



 


