
Volg ons op  en   en ontdek nog meer tips bij 
het spelmateriaal van De Speelbode. 

Benieuwd naar meer? 

Wij organiseren ook infomomenten online, in De Speelbode 
of op uw school, praktijk, centrum, … 

Meer info via info@despeelbode.be

De Speelbode is een winkel gespecialiseerd in spelmateriaal 
voor logopedisten, leerkrachten, therapeuten, … 

Vanuit mijn kennis als logopediste en leerkracht ga ik op zoek 
naar degelijk en aantrekkelijk materiaal dat onderbouwd en di-
dactisch bruikbaar is. 

Na jaren dromen, ontwikkelde ik recent ook mijn eerste eigen 
spel, De Piratenschat. De eerste versies rond hoofdrekenen zijn 
al beschikbaar in de webshop. 

SPELMATER IAAL  VOOR  LOGOPED I STEN ,  LEERKRACHTEN  EN  THERAPEUTEN
met tal van tips uit eigen ervaring

Emmelie Eelbode • Felix D’Hoopstraat 116 • 8700 Tielt
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Little Balancing is een eenvoudig balanceerspel dat ik inzet als 
beloningsspel bij articulatie- en taaltherapieën bij jonge kinde-
ren. Na een aantal oefenpogingen mag je een spelonderdeel op 
het spelbord plaatsen. Maar opgelet, de toren mag niet vallen. 

Het spelelement neemt weinig tijd in beslag en werkt toch 
motiverend. 

Daarnaast gebruik ik het ook geregeld om eenvoudige zins-
structuren in te oefenen. 

Little Balancing maakt deel uit van een dankbare reeks spellen 
zoals Little Coöperation, Little Circuit, …  

Ontdek ze allemaal op de website van De Speelbode. 

LITTLE BALANCING

BELONING

TAALTHERAPIE

‘Zelfstandig leren’ bestaat in 2 varianten: ‘werkwoor-
den’ en ‘zelfstandige naamwoorden’. De 108 fotokaar-
ten kan je koppelen aan de correcte woordbeelden.

Eerst selecteer ik de gewenste kaarten volgens moei-
lijkheidsgraad, werkwoordsoort of thema om ze ver-
volgens op speelse wijze in te zetten als ganzenbord, 
memory- of lottospel, de zelfstandige naamwoorden 
te laten omschrijven, werkwoorden uit te beelden, … 

Het zelfcontrolesysteem werkt motiverend en laat toe 
om zelfstandig aan de slag te gaan met het materiaal. 

Deze dozen zijn uitstekend basismateriaal om te ge-
bruiken in taal-, spelling- en neurologische therapieën. 

ZELFSTANDIG LEREN

MAGNETISCHE FICHES EN WANDEN

TAAL EN SPELLING

BELONING

MUST-HAVE

De magnetische fiches en wanden zijn een échte 
must-have voor iedereen die met kinderen werkt. Ik 
leg de fiches op oefenbladen of -kaarten en laat ze 
dan, al dan niet om het snelst, vangen met de mag-
netisch wand. Of ik gebruik ze om te tellen of sorte-
ren, het aantal lettergrepen in een woord of het aan-
tal woorden in een zin te visualiseren, … 

Dit is beloningsmateriaal van de bovenste plank en 
staat altijd binnen mijn handbereik. Ik gebruik het 
vaak omdat je het zo gemakkelijk kan inzetten.



All about me sorting neighbourhood set bevat  
6 stapelbare huizen met gezinnen in 6 kleuren. 
Het materiaal is ideaal om situaties na te spelen, 
emoties bespreekbaar te maken of doelklanken, 
eenvoudige zinnen en voornaamwoorden in te 
oefenen. 

In functie van rekenvoorwaarden laat ik kinderen 
de popjes sorteren, tellen, vergelijken, ordenen, … 

Ook om voorzetsels en opdrachtbegrip te stimu-
leren haal ik ze vaak uit de kast. Als je 2 sets com-
bineert, kan je er een schermspel van maken. 

Parado is een coöperatief spel dat ik vaak 
speel als beloning tussendoor of in functie 
van talige doelen zoals zinsbouw en het ge-
bruik van vraag- en voornaamwoorden. 

Gooi om beurt met de dobbelstenen en 
neem puzzelstukken in de overeenkomstige 
kleuren. Maak de puzzels voor de toeschou-
wers op bezoek komen. 

Is het spel afgelopen, dan kan je met de at-
tributen aan de slag om de taal nog extra te 
stimuleren. 

(Ta)aliens is een motiverend spellingsspel en bevat per leerjaar een kaarten-
set van 70 woorden. Voor het 5e en 6e leerjaar zijn er ook kaartensets in het 
Frans beschikbaar. 

De aliens moeten zo snel mogelijk hun weg vinden naar de rode planeet, 
maar onderweg moet je uiteraard schrijven (of lezen).  

Bij dit spel pas ik vaak de spelregels wat aan, zodat we intensiever of op 
zinsniveau kunnen oefenen.  

Het bordspel en de kaartensets kunnen ook apart en voor andere doelen ge-
bruikt worden. 

Met Quatschkopf heb je schitterend therapiemateriaal in handen.

Het spel is bedoeld om verschillende vormen van werkwoordvervoegingen 
uit te lokken aan de hand van vragen als ‘Wat is er vreemd?’, ‘Wat doe je er-
mee?’, ‘Wat denkt iemand?’,  … 

Ik gebruik het ook voor spontaan spreken en schrijven, uitbreiden van woor-
denschat en zinsbouw, taalpragmatiek, … 

Het spelconcept met de kleurendobbelsteen is eenvoudig en leuk. De sterkte 
van het spel zit absoluut in de 300 grappige, duidelijke en veelzijdige tekenin-
gen. Hiermee spaar ik veel zoek-, knip- en lamineertijd uit.

NEIGHBOURHOOD SET

PARADO

(TA)ALIENS

QUATSCHKOPF

VOORZETSELS

KLEUREN

VRAAGWOORDEN

COÖPERATIEF

VOORNAAMWOORDEN

ZINSBOUW

SPELLING

WERKWOORDEN

UITBREIDEN WOORDENSCHAT

ZINSBOUW

FRANS

De Piratenschat is een eigen uitgave van De Speelbode. Met de 
eerste versies kan je hoofdrekenen tot 100 met en zonder brug 
inoefenen. Beide spellen kan je zowel apart als gecombineerd spe-
len. 

Kinderen vinden het spelconcept fantastisch en als therapeut be-
paal je zelf de gewenste types oefeningen. Hierdoor groeit het spel 
steeds mee volgens de noden van het kind. 

Klassikaal of thuis kan je het zelfcontrolesysteem gebruiken. 

DE PIRATENSCHAT 

MET EN ZONDER BRUG

HOOFDREKENEN


