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Anders Trakteren is trakteren op een ervaring of belevenis, gekozen door het jarige kind. Wat 

voorop staat is dat de jarige zich enorm jarig voelt! 
 

 Er kunnen verschillende leeftijdscategorieën zijn, bijvoorbeeld van 4-7 jaar, 7-10 jaar, 10-14 jaar, 
met eigen opdrachten per leeftijdscategorie. 

 De gekozen traktatie is voor de héle klas.  
 Anders Trakteren vervangt het ‘ouderwets’ trakteren op school. 

 
Het jarige kind mag een traktatie kiezen, hieronder volgen een aantal ideeën.  
 

“Ik ben jarig en ik trakteer op:” 
 

 20 minuten langer buiten spelen 
 20 minuten extra vrij spelen (binnen) 
 Met de hele klas iets bouwen (Vlakkies) 
 1 Extra hoofdstuk of boekje voorgelezen worden 
 20 minuten disco in de klas 
 Met de klas buiten spelen in de Natuurtuin 
 20 minuten samen muziek maken (met de boomwhackers) 
 Een spel doen met de klas (Weerwolven, De Brug, etc.) 
 3 liedjes kiezen en dansen van Just Dance 
 Extra met de schoolhond spelen 
 Verstoppertje in de school 
 Kletspot/Traktatieklets/Kletspocket (elkaar leuke vragen stellen, bestaand spel of zelf verzonnen) 
 Spel op het Digibord 
 Iets met samen gamen (vooral 10-14 jarigen) 
 Iets knutselen 
 Iets doen voor een ander met de hele klas 
 Voetballen in de pannakooi 
 Hulpje zijn/schoolwerk uitdelen 
 Krijttekening maken op het plein 
 …….. 

 
Waarschijnlijk kunnen de leerlingen zelf nog veel meer bedenken! Het is aan de leerkrachten om in te 
schatten uit welke opdrachten er gekozen kan worden. Zorg voor mooi vormgegeven kaarten voor een 
feestelijke belevenis. 
 
Er kan ook gekozen worden om er één of meer individuele traktaties aan toe te voegen, passend bij de 
leeftijdscategorie, bijvoorbeeld: 

 De hele dag met een glitterpen schrijven 
 Als eerste een kar uitkiezen 
 Hard uit het raam roepen: ik ben jarig! 
 Met de schoolhond wandelen 
 Een feesthoed dragen 
 … 


