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Mijn naam is

Opdracht 1
Kijk goed naar het filmpje waarin je een pizzakoerier langs verschillende situaties uit het dagelijks leven 
ziet komen. Schrijf na het kijken op: wat heb je gezien wat je anders zouden doen/aanpakken?
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Opdracht 2a
De situaties uit de video passen bij verschillende thema’s. Welke situatie die je hebt gezien hoort bij 
welk thema? Zet achter elk thema de bijbehorende nummers van de situaties uit opdracht 1.

Thema Cijfers

ONTMOETING & CONTACT
Het is belangrijk dat mensen en (verschillende) groepen 

elkaar kennen en met elkaar praten.

VEILIGHEID & WELZIJN
Het is belangrijk dat iedereen zich veilig en fijn voelt 

en dat we mensen helpen die het nodig hebben.

SPORT & GEZONDHEID
Het is belangrijk dat iedereen beweegt en gezond is.

KUNST & CULTUUR: 
Het is belangrijk dat de omgeving er mooi uitziet en dat iedereen kan

genieten van muziek, theater en ander vermaak.

NATUUR & MILIEU
Het is belangrijk dat de omgeving schoon, opgeruimd en groen is.



Cijfers

ONTMOETING & CONTACT

VEILIGHEID & WELZIJN

SPORT & GEZONDHEID

KUNST & CULTUUR

NATUUR & MILIEU

Thema

Opdracht 2b
Bedenk welke situaties je nog meer kent bij de verschillende thema’s. Wat speelt er bijvoorbeeld in en 
om jouw huis? Schrijf hieronder per thema op welke situaties je kent.

Opdracht 3
Welke thema’s vind je het leukst? Kruis er hieronder twee aan.

Opdracht 4
Bedenk, aan de hand van jouw favoriete thema, op welke manier jij in actie zou willen komen voor 
jouw omgeving, natuurlijk vanuit huis of met genoeg afstand.

ONTMOETING 
& CONTACT

SPORT & 
GEZONDHEID

VEILIGHEID
& WELZIJN

KUNST & 
CULTUUR

NATUUR & 
MILIEU

Situaties

Activiteiten: 
knutselen, bakken/koken, informeren, 
opruimen/schoonmaken, lesgeven/

uitleg geven, contact leggen.

Doelgroepen: 
ouders of familie, buurtbewoners, 
ouderen, kinderen, vakkenvullers, 

cassieres, winkel-/horeca-eigenaren
inspiratie nodig?

De actie die ik 
wil uitvoeren is:

Hoe ga je jouw talent uit les 1 inzetten tijdens jouw actie?

Deel jouw foto of video op 
Instagram met #kominactie, 

tag @stichting.move en 
maak kans op...

KAARTJES VOOR EEN 
PRETPARK NAAR 

KEUZE!

ZET JE IN
& WIN

Kijk het filmpje met Maevy verder! Check daarna 
nog even of jouw bedachte actie aan de voor-
waarden voldoet: kun je het vanuit huis of met 
voldoende afstand doen? 

Dan kun je nu in actie komen! Veel succes!
Vergeet geen foto’s of een video te maken. 
Je docent vertelt je wat je daarmee moet doen. 
Of doe mee met onze winactie!
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