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Voorwoord  

Voor u ligt de handleiding van de cognitieve bewegingsinterventie die is ontwikkeld voor het 

onderzoeksproject Slim door Gym. Slim door Gym is een studie naar de effecten van fysieke 

activiteit op schoolprestaties, cognitieve functies, fysieke fitheid en motoriek. De studie is 

uitgevoerd door een team van onderzoekers bestaande uit het Centrum voor 

Bewegingswetenschappen (Universitair Medisch Centrum Groningen), de afdeling 

Onderwijskunde (Rijksuniversiteit Groningen) en de afdeling Klinische Neuropsychologie 

(Vrije Universiteit Amsterdam). Daarnaast is expertise geleverd door het instituut voor 

Sportstudies (Hanzehogeschool Groningen), CITO en de afdeling Gedragswetenschappen 

(Radboud Universiteit Nijmegen). Voor de resultaten van het onderzoek verwijzen wij u naar 

het rapport dat is geschreven voor het NRO.  

De handleiding bestaat uit 52 interventielessen in de context van het bewegingsonderwijs die 

zijn gericht op fysieke activiteiten waarbij kinderen cognitief en motorisch worden uitgedaagd. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld met spelvormen waarbij motorische vaardigheden worden geoefend 

en door regels van een spel steeds te veranderen of moeilijker te maken. De gymlessen uit deze 

handleiding zijn samengesteld uit bestaande spelvormen met nieuwe elementen voor het Slim 

door Gym onderzoek. De gymlessen zijn ontwikkeld door Bewegingswetenschappers met een 

Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO). De lessen staan beschreven zoals ze zijn 

gegeven tijdens het onderzoek. De inhoud van deze bewegingsinterventie is slechts bestemd 

voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  
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Les 1 “Kennismaking” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 Eigen invulling 

 

Doel van de les 

In deze les staat kennismaking met de leerlingen centraal. Neem in deze les de tijd om de regels uit te leggen die gelden binnen de lessen in de 

komende 14 weken. Neem vervolgens ook de tijd om uit te leggen dat jij de komende 14 weken de gymdocent van de klas zal zijn. Geef aan wat 

jij als leraar verwacht van de leerlingen. De invulling van deze les is verder geheel aan de docent, zorg er wel voor dat het een sport en spel les 

wordt en geen les gericht op uithoudingsvermogen. 
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Les 2 “Zoek de koning” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 1 fluitje 

 1 stok kaarten 

 4 hoepels 

 8 pionnen 

 1 turnmatje 

 1 krijtje 

 

Doel van de kern 

De leerlingen moeten in teamverband zo snel mogelijk alle kaarten van de juiste soort (ruiten, harten, klaveren of schoppen) in hun eigen hoepel 

krijgen. De leerlingen lopen één voor één van hun hoepel naar de mat om een kaart te pakken. Wanneer alle kaarten van de juiste soort in de hoepel 

liggen moeten zij gaan zitten. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Reactieloop” 

 De leraar staat aan de zijkant met een fluitje in zijn handen. 

 In elke hoek van de zaal staat een pion. 

o Zet de pion ver genoeg naar binnen, zodat de leerlingen 

buitenom kunnen lopen. 

 De gehele klas start bij één pion. 

o Zij beginnen allemaal met joggen om de pionnen in dezelfde 

richting. 

 De leraar verzorgt gedurende de loop verschillende keren een 

fluitsignaal: 

o 1x fluiten = omdraaien en in tegengestelde richting lopen; 

o 2x fluiten = op je buik liggen, opstaan en weer doorlopen; 

o 3x fluiten = zijwaarts lopen met je gezicht naar de muur. 

 Na 2 minuten geeft de leraar aan dat de leerlingen moeten stoppen bij 

de eerstvolgende pion. 

 De leraar geeft nu aan dat de volgorde omgedraaid is, dus: 

o 1x fluiten = zijwaarts lopen met je gezicht naar de muur; 

o 2x fluiten = op je buik liggen, opstaan en weer doorlopen; 

o 3x fluiten = omdraaien en in tegengestelde richting lopen. 

 Na 2 minuten stopt de leraar het spel en gaan de leerlingen op de bank 

zitten. 

 

Kern (20 minuten) 

“Zoek de koning” 

Het spel: 

 Er liggen 4 hoepels in de zaal met allemaal een verschillende aas 

speelkaart erin. 

Inleiding 
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 In de zaal staan ook vier pionnen met onder elk een verschillende 

koning speelkaart. 

 Ter hoogte van alle hoepels zet de leraar een streep op de grond met 

krijt. 

o Alle leerlingen moeten achter deze streep wachten. 

 Op het turnmatje in het midden van de zaal ligt de rest van het stok 

speelkaarten op de kop verspreid. 

 De klas wordt verdeeld in vier teams. 

o Ongelijke teams maakt niet uit, in dit geval moet één leerling 

van het team met minder spelers extra lopen. 

 Elk team start bij een hoepel en heeft dus een harten-, ruiten-, schoppen- 

of klaverenaas in zijn hoepel liggen. 

 

Ronde 1 

 Alle teams starten achter de streep en lopen in een vaste volgorde. 

 Per team mag telkens één speler naar het turnmatje rennen. 

o De speler draait hier een kaart om. 

 Is dit een kaart van de soort die in de hoepel ligt (harten, 

ruiten, schoppen of klaveren) dan mag de speler deze 

meenemen en in de hoepel leggen. 

 Is dit een kaart van de verkeerde soort, dan legt de speler 

deze omgekeerd terug op de mat. 

o Vervolgens rent de speler terug naar zijn team en tikt de 

volgende speler aan. Deze mag nu richting de mat rennen. 

 Heeft een leerling een foute kaart meegenomen, dan moet hij deze direct 

terugbrengen naar de mat. Hij mag nu geen kaart meer omdraaien en 

moet direct terugrennen. 

 Wanneer een team alle speelkaarten van de juiste soort in de hoepel 

heeft liggen, mogen zij om en om naar een pion rennen. 

 

Kern 
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o Ligt de koning van de verkeerde soort onder de pion, dan zet hij 

deze pion er weer op en rent hij terug naar zijn team om de 

volgende aan te tikken. 

o Ligt de koning van de juiste soort onder de pion, dan neemt hij 

deze mee en rent terug naar zijn team. 

 Wanneer alle speelkaarten inclusief de koning in de 

hoepel liggen gaat het team zitten naast de hoepel. Let 

op! Dit zijn dus 13 kaarten. 

 Heeft het team een verkeerde kaart, dan moet een 

leerling deze eerst terugbrengen. Vervolgens 

terugrennen om een ander aan te tikken die alsnog de 

juiste kaart gaat halen. 

 Het spel wordt doorgespeeld totdat alle teams de kaarten 

compleet hebben in hun hoepel. 

 Als alle teams zitten stopt het spel, het team dat als eerste 

alles compleet had, wint deze ronde. 

 

Ronde 2 

 De leraar zorgt ervoor dat in elke hoepel één aas komt te liggen, onder 

elke pion één koning en op de mat weer de rest van het stok kaarten 

omgedraaid. 

 Alle teams schuiven nu één hoepel door naar links (de azen blijven in 

de hoepel liggen) 

 Vervolgens wordt het spel nogmaals gespeeld 

o De leerlingen moeten goed onthouden welke soort zij nu moeten 

pakken, dit is namelijk veranderd. Let op! Dit zijn dus 13 

kaarten. 

o Wanneer alle speelkaarten inclusief de koning in de hoepel 

liggen gaat het team zitten naast de hoepel. 

o Wanneer er één team zit is het spel voorbij. 
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 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 3 “Expeditie Robinson” (30 minuten) 

 

 

Benodigdheden 

Vak 1 “Houd je hoofd koel”:  Vak 2 “De vloer is water”: Vak 3 “Hoepelduel”: 

 4 ringen met trapezestokken 

 2 kasten 

 2 banken 

 6 turnmatjes 

 2 pionnen 

 2 woordenlijsten (zie onder deze les) 

 2 pennen 

 Lege A4-tjes 

 4 pionnen 

 6 hoepels 

 6 blokjes 

 4 pionnen 

 2 hoepels 

 2 blinddoeken/theedoeken 

 

Doel van de kern 

Doel: Kinderen spelen allemaal spelletjes die vergelijkbaar zijn aan spelletjes uit het televisieprogramma. Niet alleen fysiek maar ook cognitief 

worden de kinderen uitgedaagd. Een combinatie van beide factoren zal de kinderen succes doen ervaren. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (30 minuten) 

“Expeditie Robinson” 

Doel: Kinderen spelen allemaal spelletjes die vergelijkbaar zijn aan 

spelletjes uit het televisieprogramma. Niet alleen fysiek maar ook cognitief 

worden de kinderen uitgedaagd. Een combinatie van beide factoren zal de 

kinderen succes doen ervaren. 

 Maak voordat je de klas verdeeld zes teams. 

 In elk vak worden twee teams geplaatst. 

 Het is niet erg als één team een leerling meer of minder heeft. 

 Leg eerst alle spellen uit met een voorbeeld voordat alle kinderen 

worden verdeeld. 

 

Vak 1 ”Houd je hoofd koel”: 

De opstelling: 

 Zorg dat in dit vak de ringen aanwezig zijn. 

 Hang in twee paar ringen een trapeze stok en hang deze op een hoogte 

net boven de kinderen: 

o Wanneer de ringen over de breedte van de zaal hangen, zal 

dit vak iets groter worden en het middelste vak iets kleiner. 

 Hang vervolgens een bank op elke trapezestok. 

 Steek het andere uiteinde van de bank in een kast en laat de bank in 

een lichte helling omhoog hangen (zie afbeelding). 

 Leg onder de bank een aantal matjes voor de veiligheid en voor de 

afsprong. 

 Aan het begin van beide kasten ligt een lijst met een heleboel 

woorden (zie de lijst hieronder). 

 Aan het einde achter beide turnmatjes ligt een leeg A4-tje met pen. 

Vak 1 ”Hou je hoofd koel”: 
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Het spel:  

 De twee teams starten achter de beide kasten. 

 Het is de bedoeling dat de teams binnen de tijd zoveel mogelijk 

woorden die op het papier achter de kast staan op het lege A4-tje 

weten te schrijven. 

o Het papiertje blijft ten alle tijden achter de kast liggen. 

o Kinderen moeten dus woorden onthouden, het parcours 

afleggen en de woorden vervolgens opschrijven. 

o Tijdens het lopen over de bank mag een leerling vragen om 

vastgehouden te worden door een medeleerling. 

 Tijdens dit spel mag er niet geroepen worden naar elkaar. 

 De volgende leerling mag beginnen met lopen als hij is aangetikt 

door zijn voorganger (in estafettevorm dus). 

 Alle kinderen uit de groep mogen wel gedurende de hele activiteit 

naar het blaadje kijken om woorden te onthouden. 

 De kinderen mogen zelf verzinnen wat de beste tactiek is (snel lopen 

of lang naar het blaadje kijken). 

 Na acht minuten wordt het spel stilgelegd en neemt de leraar de 

blaadjes in. 

 De leraar telt hoeveel woorden er correct op het papier zijn 

geschreven door beide teams. 

 Leg vervolgens weer twee nieuwe lege A4-tjes neer voor de volgende 

groep. 

 

Vak 2 “De vloer is water”: 

 De teams beginnen allebei aan de zijkant van het vak achter de pion. 

 Aan de overkant van het vak staan ook twee pionnen. 

 Beide teams krijgen twee hoepels en twee blokjes. 
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o In het geval de teams groter zijn dan vier leerlingen, krijgen 

zij drie hoepels en twee blokjes. 

 De teams moeten proberen volledig naar de overkant te komen en 

weer terug naar het beginpunt zonder de vloer te raken. 

o Achter de pion aan de overkant mogen zij wel de vloer 

aanraken. 

o Zij mogen wel op de blokjes en in de hoepels staan. 

o Er mogen meerdere leerlingen in de hoepels staan. 

o De hoepels en blokjes mogen zij ook weer verplaatsen. 

 Let op! Belangrijke regel in dit spel is dat de kinderen niet twee keer 

op/in hetzelfde voorwerp mogen stappen (dus niet van hoepel naar 

hoepel of van blokje naar blokje). 

 Wanneer een leerling de grond toch raakt moet hij terug naar het 

beginpunt. 

o Dit betekent dat hij opgehaald moet worden door iemand uit 

zijn team met de voorwerpen. 

 Het team dat als eerste volledig is teruggekeerd bij het startpunt, heeft 

gewonnen. 

o Als dit binnen acht minuten is gebeurd dan wordt het spel 

nogmaals gespeeld. 

 Wanneer de acht minuten voorbij zijn en er is nog geen winnaar, 

heeft het team dat het dichtstbij de finish is gewonnen.  

 

Vak 3 “Hoepelduel”: 

 In het midden van het vak is een vierkant met pionnen uitgezet. 

 In het vierkant staat één kind van elk team geblinddoekt met een 

hoepel in zijn handen. 

 Buiten het vak staan de teamleden. 
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 Het is de bedoeling dat de geblinddoekte leerlingen elkaar proberen 

te vangen met de hoepel. 

o Voordat het spel begint, worden de geblinddoekte leerlingen 

een paar keer rondgedraaid door hun eigen team. 

o Wanneer een leerling gevangen is, is hij af en wisselt hij met 

een andere teamgenoot. 

o De leerling die de tegenstander gevangen heeft, blijft staan en 

komt tegen de volgende tegenstander te staan. 

o Let op! Er mag niet geslagen worden met de hoepels, in dit 

geval is de leerling direct af. 

 Wanneer een leerling uit het vak dreigt te lopen, mogen zijn 

teamleden hem weer het vak insturen. 

 Teamgenoten mogen hun medespeler ook tips geven en aanmoedigen 

om de tegenstander te vangen. 

 Als van één team alle leden af zijn gegaan, is het spel afgelopen. 

 Wanneer één leerling meer dan twee keer is blijven staan wisselt hij 

met een teamgenoot, in dit geval is hij nog niet af. 

 Na acht minuten wordt het spel stilgelegd en wordt het winnende 

team bepaald. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

Vak 2 “De vloer is water”: 

 

Vak 3 Hoepelduel:  
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Hond 

Wasmachine 

Tafel 

Juffrouw 

Computer 

Galgje 

Pieter 

Klacht 

Droog 

Bruiloft 

Kruisboog 

Vliegtuig 

Keelpijn 

Indianen 

Droogtrommel 

Passievrucht 

Expeditie 

Kastdeur 

Hoepel 

Blind 

Robinson 

Deur 

Vraagteken 

Verschillend 

Lintje 

Kast 

Gordijn 

Centjes 

Finalespel 

Leeuw 

Amsterdam 

Blokje 

Kat 

Clownspak 

Groningen 

Maatbeker 

Nagel 

Vuur 

Onderbreken 

Ik 

Wedstrijd 

Gymles 

Trapeze 

Verliezen 

Grootvader 

Eerlijk 

Beer 

Wij 

Vergeten 

Deze 

Woorden 

Tijdelijk 

Water 

Sprong 

Turnmatje 

Wandrek 

Rekensom 

Respect 

Lamp 

Leuk 

Vermoeidheid 

Regels 

Duidelijk 

Spelen 

Gedragen 

Glas 

Boxjes 

Zonnebril 

Fotolijstje 

Bokshandschoen 

Traptrede 

Bed 

Pet 

Zaalschoen 

Genieten 

Vrijheid 
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Les 4 “Olympia” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 2 kasten 

 2 pionnen 

 1 fluitje 

 1 stopwatch 

 Lintjes voor de helft van de klas (in dezelfde kleur) 

 1 voetbal 

 5 trefballen 

 

 

Doel van de les 

De klas wordt opgesplitst in twee groepen en in die twee groepen moeten de kinderen in verschillende spellen samenwerken om zoveel mogelijk 

punten te scoren. De docent bepaalt het aantal kinderen per spel en het spel zelf. Er worden twee verschillende spellen aangeboden. Aan de hand 

van de bal moeten de kinderen herkennen welk spel er wordt gespeeld en welke regels daarbij horen. Als er binnen twee minuten wordt gescoord, 

krijgt het scorende team één punt. De docent noemt een nieuw aantal kinderen en het spel wordt opnieuw gespeeld. Is er na twee minuten niet 

gescoord, dan stopt het spel. Ook dan noemt de docent een nieuw aantal kinderen en wordt het spel opnieuw gespeeld. Hierbij worden geen punten 

toegekend.   
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten): Vuistbal 

Doel: Zo veel mogelijk anderen zien te raken met een bal, maar zelf ballen 

ontwijken. 

Het spel: Er zijn 5 trefballen in het veld. Alle kinderen mogen de bal alleen met 

de vuist slaan. Wordt het kind door een bal geraakt op een andere plek op het 

lichaam, dan gaat het kind zitten. Weer meedoen kan door een bal te pakken 

die langs rolt.  

 

 De docent legt de regels uit: 

o Iedereen loopt vrij rond door de zaal. 

o Er zijn vijf trefballen in het spel. 

o De bal mag alleen met de vuist geraakt worden. 

 Wanneer de bal op de grond ligt mogen de kinderen de 

bal ook alleen met de vuist raken. De bal mag dus niet 

vastgepakt worden. 

o Een kind is af als de bal tegen een ander deel van het lichaam 

aankomt. 

 Ook via de grond is het kind af. 

 Het kind gaat zitten op de grond. 

 De docent let op dat er eerlijk gespeeld wordt. 

o Als het lukt om een bal te pakken die langs rolt, dan mag het 

kind weer meedoen met het spel. 

 

Ronde 1: 

o De docent telt af. 

o Na het aftellen gooit de docent 5 trefballen het veld in. 

o Iedereen rent vrij rond door de zaal. 

o De docent let op of het spel eerlijk gespeeld wordt. 

Kern 
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 Als het spel te moeilijk is met 5 ballen, dan kan de 

docent een bal uit het veld halen. 

 Gaat het de kinderen te makkelijk af, dan kan de docent 

nog een extra bal het veld in rollen. 

 Na drie minuten stopt het spel. 

o De docent verzamelt alle ballen. 

Ronde 2: 

 Het wordt weer opnieuw gespeeld. 

o Iedereen mag weer meedoen. 

o De docent rolt opnieuw vijf trefballen het veld in. 

 Na drie minuten wordt het spel gestopt. 

 Alle kinderen gaan zitten op de bank. 

 

Kern (20 minuten): Olympia 

Doel: per onderdeel proberen te scoren bij de tegenstander.  

Het spel: de leraar noemt een getal om het aantal spelers in het veld te bepalen. 

Het juiste aantal kinderen rent naar de muur van de tegenstander, tikt deze aan, 

en rent weer terug naar de eigen muur. Zodra de eerste kinderen bij de muur 

zijn, gooit de leraar een bal in het veld. De kinderen reageren hierop door het 

spel te starten. Het spel is voorbij als de tijd voorbij is of als er gescoord wordt.  

 

De docent legt de algemene regels uit: 

 De klas wordt ingedeeld in twee teams. 

o In het geval van een oneven aantal kinderen heeft het ene team 

één speler meer. 

 Elk team gaat op een bank zitten aan de zijkant van de zaal. 

o Het kind het dichtst bij de middenlijn van de zaal is het voorste 

kind. 
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o Na een ronde gaan de kinderen uit het veld en gaan zij achteraan 

de rij op de bank van hun eigen team zitten. 

o Eén team krijgt een lintje om ter verduidelijking van de teams. 

 

Het spel: 

 De docent noemt een getal tussen de twee en zes: dit staat voor het 

aantal kinderen dat per team de zaal in mag rennen. 

o Het juiste aantal kinderen rent vervolgens eerst naar de goal van 

de tegenstander, tikt deze aan en rent terug naar de eigen goal. 

Nadat de eigen goal is aangetikt mogen de kinderen meteen 

beginnen met het spel. 

 De docent rolt een bal het veld in over de middenlijn van de zaal als de 

leerlingen bij de muur van de tegenstander zijn. 

o De docent kiest altijd welk spel gespeeld gaat worden door 

middel van de bal die in het veld wordt gerold. 

o De kinderen starten het spel. 

 Het spel wordt maximaal twee minuten gespeeld. 

 Het spel is afgelopen als er gescoord wordt of als de tijd voorbij is. 

o De docent geeft een fluitsignaal. 

o De bal gaat in de korf bij de docent. 

o De kinderen gaan achteraan zitten op de bank. 

o Het scorende team krijgt één punt. 

 De leraar houdt de score bij, door het winnende team 

één punt toe te kennen op het scorebord. 

 Bij gelijkspel worden er geen punten toegekend. 

 De docent noemt opnieuw een getal tussen de twee en zes. 

o Het aantal kinderen rent weer naar de muur van de tegenstander 

en terug. 
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o De docent kiest een volgend spel. 

 

Ronde 1: 

 De kinderen maken kennis met twee sporten die gespeeld gaan worden 

tijdens het spel. 

 De volgende regels horen bij de verschillende sporten. Zorg ervoor dat 

deze regels van tevoren duidelijk worden uitgelegd. 

o Voetbal 

 Scoren tegen de voorkant van de kast. 

 Bal niet met de handen raken. 

 Zonder keeper. 

 Bal tegen de muur: doorspelen. 

 Geen slidings. 

o Piontrefbal 

 Scoren door de bal tegen de pion te gooien vanaf buiten 

de bucket. De pion staat boven op de kast die onder de 

bucket staat. 

 Niet lopen met de bal. 

 Bal alleen in de lucht onderscheppen, dus niet uit de 

handen slaan. 

 Het spel wordt 16 minuten gespeeld, het team met de meeste punten na 

het laatste fluitsignaal wint. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 5 “Iemand is ‘m niemand is ‘m” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 5 turnmatjes 

 4 trefballen  

 Lintjes (2 kleuren, genoeg voor de hele klas) 

 

Doel van de les 

In deze spel speelt iedereen voor zichzelf en is het de zaak om zoveel mogelijk anderen af te gooien, maar zelf niet geraakt te worden door een 

trefbal. Alle kinderen staan in het veld. Als een kind een bal in de handen heeft, mag hij/zij hiermee iedereen in het veld proberen af te gooien. 

Wordt een kind rechtstreeks geraakt door een bal, dan gaat het kind zitten op de grond. Door een bal te pakken die langs rolt, mag een kind altijd 

weer meedoen. Tijdens het spel leren de kinderen ook op andere manieren om weer mee te doen in het spel (door een ander te tikken of door te 

onthouden door wie ze afgegooid zijn). 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten): mattenrun 

Doel: Zo snel mogelijk op het lege matje terecht komen. 

Het spel: Alle kinderen zijn verdeeld over vier groepen, elk groepje start op 

een mat en heeft zijn eigen nummer, er is in de zaal één leeg matje. Als een 

fluitsignaal het aantal heeft dat gelijk staat aan een groepje (bijv. 3x fluiten), 

moet dat groepje (nummer 3) zo snel mogelijk op de lege mat komen te staan. 

 De kinderen worden verdeeld over de matjes op de hoeken van de zaal. 

 De docent legt uit. 

o Er is één leeg matje: dit matje ligt in het midden van de zaal. 

o De docent geeft elk groepje een eigen nummer (één tot en met 

vier). 

o Wanneer de leraar het nummer van een groepje roept, rent dit 

groepje zo snel mogelijk naar het lege matje. 

 

Het spel: 

 De docent begint rustig met roepen van één: groep 1 

o Kinderen uit het groepje met getal één rennen naar het lege 

matje. 

o Nu is dus het matje leeg waar groep 1 op stond. 

 Wanneer de kinderen van groep 1 op het lege matje staan, roept de 

leraar een ander getal. 

o Kinderen uit het groepje met dat getal rennen naar het nieuwe 

lege matje. 

 De docent doet dit op willekeurige volgorde.  

 Na drie minuten wordt het spel gestopt. 

Vervolgens legt de docent uit dat het spel wat sneller gaat en dat de groepjes 

sneller moeten reageren. 

Inleiding 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

o De getallen worden nog steeds door elkaar geroepen. 

o De docent roept al het volgende getal als het rennende groepje 

op de helft is van de afstand naar het lege matje. 

o Als het te snel gaat, moet de docent langer wachten met het 

geven van signalen. 

o Als het te langzaam gaat, roept de leraar de getallen sneller 

achter elkaar. 

 Na drie minuten stopt de leraar het spel. 

 Alle matjes worden aan de kant gelegd. 

 De kinderen gaan zitten op de bank. 

 

Kern (20 minuten): Iemand is ‘m niemand is ‘m 

Doel: Zo veel mogelijk kinderen afgooien, maar zelf proberen de bal te 

ontwijken. 

Het spel: Iedereen staat in het veld en niemand hoort bij elkaar. De kinderen 

proberen zoveel mogelijk anderen af te gooien, maar zelf de ballen te 

ontwijken of te vangen. Wanneer een kind geraakt is door de bal, gaat hij/zij 

zitten op de grond op de plek waar diegene afgegooid is. Uiteindelijk bepaalt 

de kleur van het lintje op welke manier een kind weer mee mag doen met het 

spel. 

 

 De docent legt de algemene regels uit. 

o Er zijn 5 trefballen in het spel. 

o Kinderen proberen anderen af te gooien, maar zelf de ballen te 

ontwijken. 

 Een kind kan iemand afgooien door in het bezit van een 

trefbal te komen (vangen of van de grond pakken). 

o De bal moet rechtstreeks tegen iemand aangegooid worden. 
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 Via de muur of grond telt dus niet. 

o Hoofd telt niet, dus dan is een kind niet af. 

o Als een bal rechtstreeks gevangen wordt, is de gooier af. 

 Als de bal door de vanger niet goed gevangen wordt 

(bal wordt losgelaten), dan is de vanger af. 

o Als een kind afgegooid is, gaat hij op die plek op de grond 

zitten. 

o Het kind kan weer meedoen door in het bezit te komen van een 

bal. 

 

Ronde 1:  

 De docent gooit vijf trefballen het veld in. 

 Na drie minuten wordt het spel gestopt. 

o Kinderen gaan zitten op de grond. 

o De docent verzamelt alle ballen. 

 

Ronde 2:  

Het spel blijft hetzelfde, maar er wordt een regel toegevoegd. 

o Als een kind afgegooid is, gaat diegene zitten op de grond. 

o Als een kind op de grond zit, mag hij weer meedoen als hij 

iemand tikt die voorbij rent. 

 Degene die getikt wordt, gaat dan op de grond zitten. 

 Het kind mag niet gelijk terug tikken, hij/zij moet 

iemand anders tikken om weer mee te kunnen doen. 

o Een kind kan ook nog steeds weer meedoen als hij/zij in het 

bezit komt van een bal. 

 De docent gooit weer vijf trefballen het veld in. 

o Alle kinderen doen weer mee. 

Kern 

 
De docent aan de zijkant in het midden van de zaal, in het zicht van 

alle kinderen 
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 Na drie minuten wordt het spel weer stilgelegd. 

o Kinderen gaan zitten op de grond. 

o De docent verzamelt weer alle ballen. 

 

Ronde 3:  

De regel van het tikken komt te vervallen, daarvoor in de plaats komt er een 

nieuwe regel: ‘met geheugen’. 

o Als een kind afgegooid wordt, gaat hij/zij zitten op de grond. 

 Het kind kan weer meedoen als degene wordt 

afgegooid waardoor hij/zij is afgegooid (het kind moet 

onthouden door wie hij/zij afgegooid is). 

o Het kind kan nog steeds ook weer meedoen als hij/zij een bal 

in het bezit krijgt. 

 De docent gooit opnieuw vijf trefballen het veld in. 

o Alle kinderen mogen weer meedoen. 

 Het spel wordt na drie minuten weer stilgelegd. 

o Kinderen gaan zitten op de grond. 

o De docent verzamelt alle ballen weer. 

 

Ronde 4:  

Voordat deze ronde begint geeft de leraar de helft van de klas een rood lintje 

en de helft van de klas een geel lintje: 

o Rood: Het kind mag weer meedoen als hij/zij iemand tikt die 

langs rent. 

 Degene die getikt wordt gaat dan op de grond zitten. 

o Geel: ‘met geheugen’. Het kind moet onthouden door wie 

hij/zij afgegooid is. Als diegene afgegooid wordt, mag het kind 

weer meedoen. 
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 De kleur van het lintje bepaalt op welke manier het 

kind weer mee mag doen. 

o Een kind kan altijd nog weer meedoen als hij/zij een bal in het 

bezit krijgt. 

 De docent gooit weer vijf ballen het veld in. 

o Iedereen mag weer meedoen. 

 Het spel wordt na drie minuten weer stilgelegd. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 6 “Estafette-spelvorm” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 4 banken 

 5 matjes 

 11 pionnen 

 17 hoepels 

 Tape 

 1 trefbal 

 24 speelkaarten  

o 6 setjes van 4: heren, vrouwen, azen, tienen, etc. 

 26 lintjes 

 30 pittenzakken 

o Indien minder aanwezig: zo veel mogelijk 

 20 blokken 

o Indien minder aanwezig: minimaal een even aantal  

 

Doel van de les 

Het doel van de les is om kennis te maken met verschillende vormen van estafettespelen. De estafettes draaien niet om snelheid, maar voornamelijk 

om denkwerk. Je hoeft niet alleen maar snel te zijn om te kunnen winnen  ‘Wie niet snel is, moet slim zijn!’ De kinderen spelen vijf verschillende 

soorten estafettespellen, waarbij ze kunnen winnen door na te denken: waar moet een lintje, hoe moet een blokje neergelegd worden, welke kaarten 

horen bij elkaar, etc. Het gaat erom wie het eerst het ‘probleem’ heeft opgelost. k  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (20 minuten): Estafettespelen  

Doel: Verschillende vormen van estafette uit kunnen voeren en hierbij het spel 

van de estafette uitvoeren om te winnen van je tegenstanders. 

Spel: Het onderdeel bestaat uit vijf verschillende estafettespelletjes, waarbij elk 

tweetal of drietal een kans maakt om te winnen. Winnen kan door het probleem 

eerder op te lossen dan de tegenstanders. 

 

 De docent legt alle regels en spellen uit (zie uitleg spellen hieronder).  

o Elk onderdeel wordt voorgedaan met de hulp van drie kinderen. 

o De docent fluit af wanneer de tijd om is. 

 De kinderen zorgen ervoor dat alles weer op de plek ligt 

waar het lag voor het spel begon. 

 De klas wordt ingedeeld in teams van twee of drie kinderen. 

 Tien teams van twee of drie kinderen (afhankelijk van de 

klasgrootte). 

 Bij een klas groter dan 30 kinderen mogen er teams van 

vier gemaakt worden. 

 Bij elk onderdeel staat een team met een blauw lintje om en een team 

zonder lintje. 

 Elke ronde duurt 2,5 minuut. 

o Het spel wordt (opnieuw) gespeeld tot de tijd voorbij is. 

o Er is maximaal 30 seconden de tijd om door te wisselen. 

 Kinderen met een blauw lintje draaien linksom, kinderen 

zonder lintje rechtsom. 

o De docent start de spellen telkens wanneer de teams bij een 

nieuw onderdeel staan. 

 

Kern 
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1. Boter, kaas en eieren 

o Zorg dat de hoepels aan elkaar vast zijn gemaakt met tape, dit 

voorkomt dat de hoepels gaan schuiven. 

o De teams starten bij de pion. 

 Het ene team heeft zeven rode lintjes, het andere team 

heeft zeven groene lintjes. 

o De eerste van het team rent naar de hoepels. 

 Start is gelijk met de eerste van het andere team. 

 Het team dat sneller is zal dus een voorsprong hebben 

met het neerleggen van lintjes. 

o De renner legt één lintje neer in een lege hoepel. 

o De renner rent terug en tikt de volgende aan. 

o De volgende gaat rennen en legt weer een lintje in een lege 

hoepel. 

o Er mag in elke hoepel maar 1 lintje liggen. 

 Wie als eerste drie lintjes op één rechte lijn (recht of 

schuin) heeft, heeft gewonnen. 

 Het spel stopt ook wanneer in elke hoepel een lintje ligt, 

maar er geen team drie lintjes op één lijn heeft liggen. 

o Alle lintjes worden opgehaald door een kind en het spelletje 

wordt opnieuw gestart. 

o Het spel wordt gespeeld tot de tijd voorbij is. 

 

2. Vier op een rij 

o De teams starten bij de pion. 

 Het ene team heeft 10 rode lintje, het andere team heeft 

10 gele lintjes. 

o De eerste van het team rent naar het wandrek. 
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 Start is gelijk met de eerste van het andere team. 

o De eerste hangt een lintje op de onderste rij van het wandrek. 

 Aan elke spot van het wandrek mag maar één lintje 

hangen. 

o De eerste rent terug en tikt de volgende aan. 

o De volgende rent naar het wandrek en hangt een nieuw lintje op. 

 Dit lintje mag direct boven een ander lintje gehangen 

worden, of op de onderste rij. 

 Er mag geen spot leeggelaten worden als een lintje 

boven een ander lintje gehangen wordt. 

o Het kind rent weer terug en tikt de volgende aan. 

o Het team dat als eerste vier lintjes op een rij (recht of schuin) 

heeft, heeft gewonnen. 

 Het spel stopt ook wanneer alle lintjes op zijn, in dit 

geval is het een gelijkspel. 

 Eén persoon haalt alle lintjes op. 

o Het spel start opnieuw. 

o Het spel wordt gespeeld tot de tijd voorbij is. 

 

3. Blokken stapelen 

o De teams starten bij de pion. 

 Het ene team heeft een rode hoepel, het andere team een 

gele hoepel. 

o De eerste van het team rent naar de eigen hoepel. 

 Start is gelijk met de eerste van het andere team. 

o Er wordt één blokje in de hoepel gelegd. 

 Het blokje mag neergelegd worden zoals het kind zelf 

wil. 
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o Het eerste kind rent terug en tikt de volgende aan. 

 Dit kind legt een blokje bovenop het eerste blokje. 

 Het team moet zoveel mogelijk blokjes op elkaar 

stapelen. Het gaat om aantal, niet hoogte. 

 Blokjes die vallen mogen niet opnieuw gestapeld 

worden. 

o Het spel gaat door tot de tijd voorbij is. 

 Het spel stopt ook wanneer alle blokjes op zijn. 

o Het team met de meeste blokken in de stapel wint. 

 Als de tijd nog niet voorbij is, worden de blokjes gehaald 

en start het spel opnieuw. 

 

4. Pittenzak ‘leggen’  

o De teams starten bij de pion. 

 Beide teams hebben drie hoepels (rood, groen en geel). 

 De hoepels liggen achter elkaar. 

o De eerste van het team rent naar de hoepels. 

 Start is gelijk met de eerste van het andere team. 

o Het kind legt één pittenzakje in één van de hoepels. 

 De kleur van het pittenzakje mag alleen in een hoepel 

met een andere kleur gelegd worden. 

 Als een pittenzakje eenmaal ligt, mag deze niet meer 

verplaatst worden. 

o Het kind rent terug en tikt de volgende aan. 

o Het spel gaat door tot de tijd om is. 

 Het spel stopt ook als alle pittenzakken op zijn. 

o Er wordt geteld hoeveel pittenzakjes in de juiste hoepels liggen.  
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o Het team met de meeste pittenzakjes in hoepels met een andere 

kleur wint. 

o Als de tijd nog niet voorbij is, worden alle pittenzakken 

opgehaald en start het spel opnieuw. 

 

5. Kwartet 

o De docent heeft van een set speelkaarten alle negens tot en met 

de azen eruit gehaald. 

o Van elke kaart zijn vier symbolen aanwezig (harten, ruiten, 

schoppen en klaveren). 

 Deze kaarten liggen verspreid onder de pionnen. 

o De teams starten bij de pion. 

o De eerste van het team rent naar de hoepels. 

 Start is gelijk met de eerste van het andere team. 

 De eerste tilt een pion op, pakt een kaart eronder weg, 

zet de pion neer en rent terug. 

o De volgende wordt aangetikt. 

 De kaart wordt open op de mat gelegd. 

o De volgende rent naar de pionnen. 

 Er mag één pion opgetild worden. 

o Er wordt opnieuw één kaart gepakt. 

 Heeft deze kaart hetzelfde cijfer/plaatje als de kaart die 

de voorganger uit het team heeft gepakt, dan neemt het 

kind deze mee. 

 Past hij niet bij de eerste kaart, dan wordt de kaart terug 

gelegd. 

 De pion wordt neergezet en het kind rent terug (met of 

zonder kaart). 
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o Het team dat als eerste kwartet heeft, heeft gewonnen. 

 Kwartet bestaat uit vier kaarten met hetzelfde cijfer of 

plaatje, maar met verschillende symbolen (harten, 

klaveren, schoppen, ruiten). 

 Klopt het kwartet niet, dan wordt de afwijkende kaart 

teruggebracht.  

 Het spel gaat door tot er een juist kwartet is. 

o Als de tijd nog niet voorbij is, start het spel opnieuw. 

 Indien kinderen merken dat ze uit zijn op hetzelfde 

kwartet als de tegenstander, mogen ze per keer één kaart 

terugbrengen. 

 Hierbij mogen zij pas weer een nieuwe kaart pakken als 

ze zonder kaart heen zijn gerend. 

 

Wanneer de kinderen alle onderdelen hebben gehad, wordt er opgeruimd. Zorg 

ervoor dat alle onderdelen van de kern worden uitgevoerd. De afsluiting mag 

wat korter duren. 

o Vervolgens gaan de kinderen gaan zitten op de bank. 

o De leraar vraagt hoe vaak de teams hebben gewonnen. 

 

Afsluiting (10 minuten): Jagerbal, met drie is te veel 

Doel: Zoveel mogelijk kinderen afgooien als jagers. 

Spel: Er zijn drie jagers, zij hebben één trefbal. Zij mogen, zonder met de bal 

te lopen, proberen de andere kinderen af te gooien. De eerste die afgegooid is, 

gaat in hoepel één staan, de volgende leerlingen die afgegooid zijn gaan in 

hoepel twee en drie staan. Als er nog een kind afgegooid wordt, stapt de eerste 

uit hoepel één en schuiven de kinderen een plekje door. Telkens als er weer 

iemand afgegooid wordt, mag de voorste eruit en schuift de rest door. 
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 De docent legt het spel uit. Dezelfde regels worden gebruikt als bij 

trefbal. 

o De jagers mogen niet lopen met de bal in de hand 

 Er zijn drie jagers. 

 De rest van de kinderen zijn de “haasjes”. 

o De hazen willen niet geraakt worden door de bal. 

 Wordt een kind geraakt door de bal, dan is hij/zij af. 

 Bal via muur of grond tegen een haas aan is ook af. 

o Als een kind geraakt is door de bal: 

 De eerste gaat in de voorste hoepel staan. 

 De volgende in de middelste hoepel. 

 Degene daarna in de laatste hoepel. 

 Als er een vierde bij komt, schuift iedereen in de hoepels 

een plekje naar voren. 

 De voorste mag weer meedoen. 

o Hoofd is niet af. 

o Afweren mag niet. 

 Elke ronde duurt twee minuten. 

 Het spel wordt drie keer gespeeld. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze af met de kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

Afsluiting 
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 Les 7 “Hoepla” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

Vak 1: Hoepla Vak 2: Chaos ringen spel Vak 3: Tafeltennis 

 12 hoepels (4 verschillende kleuren) 

 4 trefballen, kegels, lintjes, 

pittenzakjes, tennisballen en 

volleyballen 

 1 krijtje 

 8 lintjes (4 verschillende kleuren) 

 10 pionnen 

 8 meterstokken 

 6 ringen 

 10 blokjes 

 1 scorebord 

 2 dikke matten 

 4 banken 

 2 kasten 

 1 volleybal of fitnessbal 

 

Doel van de kern 

Deze les wordt in drie vakken verdeeld om het effect van het spel meer tot uiting te laten komen. Let op! Hierdoor is er geen inleidend spel deze 

les. Kinderen verdelen zich over alle vakken. In één vak wordt hoepla gespeeld, in het andere vak gaan de leerlingen zelfstandig met andere spellen 

aan de slag. Bij het spel hoepla worden er vier teams gemaakt. De leerlingen krijgen een bepaalde volgorde van voorwerpen verbaal doorgegeven 

door de leraar. Vervolgens moeten de leerlingen in teams de voorwerpen uit de hoepels van andere teams halen en deze in de juiste volgorde in 

hun lege hoepel leggen. Het team dat als eerste de juiste volgorde in de hoepel heeft liggen, heeft gewonnen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (30 minuten) 

 Leg eerst alle spellen uit de verschillende vakken uit. 

o Laat alle kinderen eerst eenmaal zien hoe het spel Hoepla 

verloopt. 

 Verdeel vervolgens de groep over de drie vakken. 

 Het is belangrijk dat twee vakken zelfstandig gedraaid kunnen worden. 

 Het vak met “Hoepla” wordt zoveel mogelijk begeleidt door de leraar. 

 Wissel elke acht minuten van vak. 

 

Vak 1: Hoepla 

 Er liggen vier hoepels met ieder zes voorwerpen in het midden van het 

veld (zie opstelling). 

o Deze hoepels hebben allemaal een andere kleur. 

o In elke hoepel ligt een tennisbal, een pittenzakje, een kegel, een 

lintje, een trefbal en een volleybal. 

 Aan de rand van het veld liggen in iedere hoek twee hoepels met de 

cijfers 1 t/m 3 in de ene hoepel en 4 t/m 6 in de andere hoepel. 

o De hoepels in de hoek hebben dezelfde kleur als het lintje van 

het team. 

 De kinderen worden verdeeld over de hoepels in de hoeken van het veld. 

o Bij een oneven aantal is er een team met meer of minder 

kinderen. 

o Het is dus ook mogelijk dat een leerling alleen bij een hoepel 

komt te staan. 

o Wissel de teams per ronde af als er geen gelijke teams zijn. 

Vak 1: Hoepla 

 
 

 

Vak 2: Chaos ringen spel 
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 Alle kinderen starten achter de hoepels in de hoeken. Leg hierbij uit dat 

de dichtstbijzijnde hoepel met voorwerpen aan hun team toebehoort 

(hier mogen de kinderen dus geen voorwerpen uit pakken). 

 Voordat de leraar het spel start geeft hij een volgorde van zes 

voorwerpen verbaal door aan de kinderen. 

o Schrijf een aantal verschillende volgordes op een papiertje zodat 

je deze kunt gebruiken voor de verschillende rondes. 

 Vervolgens start de leraar het spel en moeten de kinderen één voor één 

de voorwerpen ophalen. Dit is als het ware een estafette. 

o Kinderen mogen de voorwerpen niet uit hun eigen hoepel in het 

midden halen, wel uit de andere drie hoepels in het midden. 

Werk hierbij met kleuren, geef elk team een kleur hoepel. 

o De kinderen tikken hun medespeler aan zodat hij/zij het 

volgende voorwerp op mag halen 

o Vervolgens legt het kind het voorwerp op de juiste plaats in één 

van de hoepels (plek 1 t/m 6). 

 Wanneer zij denken alle voorwerpen op de juiste plek te hebben liggen 

gaan zij op de grond zitten naast hun hoepels in de hoek. 

o Wanneer kinderen dubbele voorwerpen hebben, moeten zij deze 

terug brengen naar de hoepel en het juiste voorwerp ophalen. 

 Het spel stopt wanneer alle kinderen naast de hoepels op de grond zitten. 

 De leraar gaat na welk team als eerste de juiste volgorde in de hoepels 

heeft liggen. 

 Vervolgens leggen de kinderen alle voorwerpen weer in hun eigen 

hoepel in het midden terug. 

 De teams worden gewisseld en een nieuwe ronde wordt gespeeld. De 

leraar geeft nu alleen aan dat de omgekeerde volgorde er moet komen 

te liggen. 

Vak 3: Levend tafeltennis 
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o Let op! Geef niet weer de complete volgorde, geef alleen aan dat 

de volgorde nu omgekeerd is. 

 

Vak 2: Chaos ringen spel 

 Aan beide kanten van het veld staan vijf pionnen omgedraaid aan de 

zijkant. 

 Tussen de pionnen staan ook vijf blokjes op hun kant. 

 Aan de zijkant van het veld staat een scorebord. 

 Alle leerlingen krijgen een meterstok. 

 In het veld liggen een aantal ringen van twee verschillende kleuren. 

o Leerlingen moeten proberen de ringen naar de overkant te 

schieten door middel van de meterstok. Dit schieten mag alleen 

over de grond gebeuren, de stok moet dus in de ring op de grond 

worden gedrukt. Vervolgens wordt de ring over de grond 

weggeduwd. 

o Kinderen mogen de stok alleen onder de knie houden vanwege 

de veiligheid. 

o Als je niet over ringen beschikt kan het ook met trefballen en 

omgooien in plaats van omschieten. 

 De kleuren van de ringen geven aan welk voorwerp de leerlingen mogen 

omschieten. 

o Rood = pion omschieten 

o Blauw = blokje omschieten 

 Wordt er toch een voorwerp omgeschoten met de verkeerde kleur ring, 

dan mag het voorwerp weer recht worden gezet en levert dit geen punten 

op. 

 De leerlingen worden verdeeld in twee teams, beide teams gaan naar 

één kant van het veld. 
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o Het is de bedoeling dat de leerlingen de pionnen aan hun kant 

beschermen en de pionnen aan de overkant om schieten. 

o Leerlingen mogen niet over de middenlijn komen. 

o Verdedigen mag met de voeten. 

o Wanneer het gelukt is een pion om te schieten gaat de leerling 

naar het scorebord en doet één punt bij hun eigen team. 

o Vervolgens mag de pion weer recht gezet worden. 

 

Vak 3: Levend tafeltennis 

 Zet twee kasten in het midden van het veld, met aan beide zijde een 

dikke mat op banken (zie opstelling). Op deze manier lijkt het een grote 

tafeltennistafel. 

o Tip! Zet pionnen op de uitstekende banken zodat kinderen hier 

niet tegen aan lopen. 

 Kinderen gaan hier zelf ‘rond de tafel’ spelen met een volleybal (of een 

fitnessbal als die aanwezig is) als bal. 

o Om en om spelen zij de bal naar de overkant. 

o Hebben zij de bal naar de overkant gespeeld dan moeten zij 

doorlopen naar de overkant om daar de bal weer te ontvangen. 

 Kinderen mogen zowel hoofd, voeten als handen gebruiken om de bal 

op het vlak te krijgen. 

 De bal mag de mat twee keer raken voordat de bal teruggespeeld moet 

worden. 

 Wanneer het een kind niet meer lukt om de bal op het vlak te krijgen 

ligt hij/zij eruit en gaat even aan de kant staan. 

 Als er nog twee kinderen over zijn, spelen zij een finale tegen elkaar. 

o De finale is drie punten tegen elkaar spelen. 

 Wanneer de finale gespeeld is mogen alle kinderen weer meedoen. 



 

39 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 8 “Bootcamp” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 10 pionnen 

 4 turnmatjes 

 2 dikke matten 

 4 banken 

 4x2 pionnen met meterstok 

 12 slagbalpaaltjes of pionnen met meterstok 

 4 kleuren lintjes (blauw, rood, groen en geel) 

 

Doel van de kern 

Deze les start met de kern omdat er veel opgebouwd moet worden. Nadat alle onderdelen zijn opgeruimd, wordt er nog een afsluitend spel gespeeld. 

De kinderen moeten in eerste instantie in estafetteverband een parcours afleggen en zo snel mogelijk aan de overkant komen. Dit parcours bevat 

obstakels waar een kleur lintje aan hangt. De kleur van het lintje bepaalt op welke manier de leerling het obstakel voorbij moet (linksom, rechtsom, 

overheen, onderdoor). In de tweede ronde moeten de leerlingen een turnmatje over het parcours loodsen. Nu geven de lintjes aan op welke manier 

het turnmatje de obstakels voorbij moet, dit geldt dus niet voor de leerlingen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (20 minuten) 

“Matje slalom” 

 Zet slagbalpaaltjes neer (of pionnen met meterstok) zodat de teams 

hiertussen door kunnen slalommen. 

 Zet de twee pionnen met meterstok neer op een turnmatje. 

 Leg vervolgens twee keer een dikke mat in de breedte over twee banken 

(zie opstelling). 

 Aan elk obstakel wordt een lintje gehangen: 

o Blauw/rood = linksom of rechtsom bij de slagbalpaaltjes. 

o Groen = onderdoor bij pionnen met meterstok. 

o Geel = onderdoor bij dikke matten. 

 Als de leerlingen klaar zijn gaan zij aan de zijkant zitten en maakt de 

leraar teams van zes kinderen. 

o Zijn er meer of minder kinderen dan worden de teams van groter 

of kleiner formaat. Voor het doel van het spel is dit niet van 

belang 

Ronde 1: 

 De teams gaan bij de aangewezen pion aan de zijkant staan. 

 De leraar geeft aan wat elke kleur inhoudt: 

o Blauw = linksom. 

o Rood = rechtsom. 

o Groen = onderdoor.  

o Geel = onderdoor.  

 Vervolgens bepalen de teams de vaste volgorde van lopers. 

 Op het signaal van de leraar start de eerste loper van elk team. 

Kern opstelling wanneer ringen in de breedte hangen 
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o Loopt hij op de verkeerde manier langs het obstakel, dan moet 

hij dit obstakel nog een keer doen. 

 De volgende loper mag starten als de voorganger over de trapezestok is. 

 De lopers die het parcours hebben gelopen wachten aan de overkant bij 

de pion. 

 Het team dat als eerste alle leerlingen aan de overkant bij de pion heeft, 

wint. 

 

Ronde 2: 

 Elk team pakt nu een turnmatje onder de pionnen met meterstok 

vandaan en gaat met het turnmatje bij het beginpunt staan. 

 De leraar geeft nu aan dat de kleuren dezelfde betekenis behouden, 

alleen dat deze alleen geldt voor de richting waarop het turnmatje langs 

het obstakel moet. Kinderen hoeven dus zelf niet meer op deze manier 

langs het obstakel. 

 Het is nu geen estafette meer, de leerlingen moeten met het team 

samenwerken om het turnmatje langs de obstakels te krijgen. 

 De teams beginnen op het startsignaal van de leraar. 

 Het team dat als eerste het matje aan de andere kant bij de pion heeft 

liggen en met alle leden er op zit, heeft gewonnen. 

 

 

 

 

 

 

Kern opstelling wanneer ringen in de lengte hangen 
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Slot (10 minuten) 

“Matje tillen” 

Doel: 

De kinderen moeten in groepjes een turnmatje naar verschillende locaties in de 

zaal brengen. Deze locaties worden door de leraar aangegeven aan de hand van 

fluitjes. Het team dat als eerste op het matje zit achter de juiste locatie wint. 

 Alle onderdelen van het vorige spel worden door de leraar en de 

leerlingen opgeruimd. 

 Achter de gele lijn aan de zijkant komen alleen vier turnmatjes te liggen. 

 De leraar verdeelt de klas in vier teams. 

 Elk team krijgt één turnmatje. 

 Zet aan de zijkant van elke gele lijn een pion neer (zie plattegrond). 

 Vervolgens gaan alle teams achter de gele lijn aan de linker korte kant 

van de zaal staan. 

 De teams houden gezamenlijk het matje van de grond af. 

 

Ronde 1: 

 De leraar staat aan de zijkant met een fluitje in zijn handen. 

 Aan de hand van het fluitje bepaalt de leraar naar welke gele lijn de 

leerlingen toe moeten rennen. 

o Eén keer fluiten is de linker gele achterlijn. 

o Twee keer fluiten is de eerste gele lijn vanaf links. 

o Drie keer fluiten is de middenlijn. 

o Vier keer fluiten is de derde lijn vanaf links. 

o Vijf keer fluiten is de rechter gele achterlijn. 

Slot 
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 De leerlingen moeten goed luisteren naar het fluitsignaal en onthouden 

welk fluitje bij welke lijn hoort. Vervolgens moeten zij zo snel mogelijk 

het matje achter die lijn neerleggen en erop gaan zitten. 

 Het team dat als eerste op het matje zit, wint de ronde. 

 Laat de leerlingen starten achter de lijn waar zij zojuist de mat hebben 

neergelegd. 

o Eerst nemen de teams het turnmatje weer in de handen en van 

de grond af. 

o De fluitsignalen blijven bij dezelfde lijnen horen. 

o Laat de leerlingen nog een aantal keer naar een lijn rennen. 

Ronde 2: 

 Vertel de leerlingen dat deze keer de volgorde van fluitsignalen bij de 

verschillende gele lijnen is omgedraaid. 

 Speel het spel vervolgens met dezelfde regels. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 9 “Puntentrefbal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 5 trefballen 

 Scorebord 

 Kasten 

 Dikke mattenwagen 

 Pionnen 

 Hoepels 

 Prijslijsten (zie onder de lesuitleg)  

 Stopwatch 

 

Doel van de kern 

Kinderen spelen trefbal in teamverband. Tijdens het spel kunnen de kinderen punten vergaren door de pion om te gooien en door de rondes te 

winnen. Vervolgens krijgen de teams de keuze om met die punten een aantal dingen te kopen waar zij in de volgende ronde gebruik van kunnen 

maken. De opties zorgen er allemaal voor dat de kans op meer punten wordt vergroot of dat de kans op punten voor de tegenstander wordt verkleind.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Ratten en raven” 

 De leraar maakt tweetallen van leerlingen die ongeveer even snel zijn. 

 Een van het tweetal gaat één meter van de middenlijn aan de linker kant 

staan, dit zijn de ratten. De ander van het tweetal gaat één meter van de 

middenlijn aan de rechter kant staan, dit zijn de raven. 

 De leraar staat aan de zijkant van de middenlijn met zijn gezicht richting 

de kinderen. 

 De leraar gaat een verhaal vertellen (zie verhaal hier onder). 

 In dit verhaal laat de leraar regelmatig de woorden ‘ratten’ en ‘raven’ 

vallen. 

 Wanneer de leerlingen aan de linker kant het woord ‘ratten’ horen, 

moeten zij zo snel mogelijk in een rechte lijn naar hun eigen achterlijn 

rennen. De raven moeten proberen de ratten te tikken voordat zij bij die 

achterlijn zijn. 

 Wanneer de leerlingen aan de rechter kant het woord ‘raven’ horen, 

moeten zij zo snel mogelijk naar hun eigen achter lijn rennen. De ratten 

moeten nu proberen de raven te tikken voordat zij bij die achterlijn zijn. 

 Let op! Dit gebeurt alleen in tweetallen, als je tikker bent mag je dus 

alleen je partner proberen te tikken. 

 Nadat zij gerend hebben komen ze weer terug bij de middenlijn en gaat 

het verhaal verder. 

 Dit wordt zo minimaal drie keer herhaald voor beide kanten. 

 Vervolgens worden de rollen omgedraaid, ratten worden raven en raven 

worden ratten. 

Inleiding 
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 De leraar speelt het spel met het volledige verhaal dat hieronder 

uitgeschreven staat. 

 

Kern (20 minuten) 

“Puntentrefbal” 

 Zet in beide helften van de zaal één pion in het midden neer (zie 

opstelling). 

 Ga zelf als leraar aan de kant zitten met een scorebord. 

 Houd vijf trefballen gereed aan de zijkant. 

 Verdeel de gehele klas over twee teams. 

o Bij een oneven aantal krijgt één team één man extra. 

 Wanneer de teams klaar staan, gooit de leraar de trefballen het veld in 

en gaan de leerlingen beginnen met trefballen. 

 

Ronde 1 

 In deze ronde wordt er het originele trefbal gespeeld. 

 De leerlingen mogen niet op de helft van de tegenstander komen. 

 Wanneer een leerling iemand af gooit met de bal, moet diegene op de 

bank gaan zitten aan de zijkant van zijn helft. 

 Wanneer een bal gevangen wordt, moet de gooier aan de kant gaan 

zitten en mag er één iemand van het team van de vanger weer het veld 

in. 

 Als de pion is omgegooid, blijft deze pion liggen en gaat het spel 

gewoon verder. Het team dat de pion heeft omgegooid, heeft hierdoor 

wel punten verdiend. 

Kern ronde 1 
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 Na vijf minuten wordt het spel stilgelegd en worden de punten verdeeld. 

 De leerlingen kunnen punten verdienen met hun team. Dit wordt door 

de leraar bijgehouden op het scorebord: 

o Omgooien van de pion = 30 punten. 

o Winnende team (met meeste spelers nog in het veld) = 30 

punten. 

o Verliezende team = 20 punten. 

 Aan het einde van deze ronde telt de leraar de punten op en zet deze op 

het scorebord. 

 

Ronde 2 

 Voorafgaand aan deze ronde krijgen de teams de keuze om 

verschillende dingen te kopen met de punten die zij vergaard hebben. 

 De teams krijgen één minuut de tijd om te overleggen over wat zij gaan 

doen. Houd als leraar deze minuut op de stopwatch bij. 

 De volgende dingen kunnen gekocht worden met de vergaarde punten: 

o Extra pion bij de tegenstander = -5 punten. 

o Hoepel in het veld van de tegenstander, het team mag zelf 

bepalen waar deze komt te liggen. In deze hoepel mag één 

leerling van het team gaan staan, hij/zij kan niet afgegooid 

worden. Hij/zij kan wel aangegooid worden door zijn 

teamgenoten om te proberen kinderen af te gooien of de pion om 

te gooien) = -10 punten. 

o Kast ter bescherming in eigen veld = -15 punten. 

o Dikke mat ter bescherming in eigen veld = -20 punten. 

 Hang een prijslijst op aan de zijkant van de zaal, dan kunnen de kinderen 

zien hoeveel alles kost. 

 

Kern Ronde 2/3 
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 Wanneer de teams besloten hebben, haalt de leraar de punten van de 

scores af. 

 Vervolgens start de leraar het spel en wordt er wederom 5 minuten 

gespeeld. 

 Na 5 minuten worden de punten weer verdeeld zoals in de vorige ronde: 

o Omgooien van de pion = 30 punten. 

o Winnende team (met meeste spelers nog in het veld) = 30 

punten. 

o Verliezende team = 20 punten. 

 

Ronde 3 

 In deze ronde krijgen de kinderen weer één minuut de tijd om te 

beslissen wat zij willen kopen. Hou als leraar deze minuut bij op een 

stopwatch. 

 Nu zijn er een aantal nieuwe opties bij gekomen: 

o Extra pion bij de tegenstander = -5 punten. 

o Hoepel in het veld van de tegenstander, het team mag zelf 

bepalen waar deze komt te liggen. In deze hoepel mag één 

leerling van het team gaan staan, hij/zij kan niet afgegooid 

worden. Hij/zij kan wel aangegooid worden door zijn 

teamgenoten om te proberen kinderen af te gooien of de pion om 

te gooien) = -10 punten. 

o Kast ter bescherming in eigen veld = -15 punten. 

o Dikke mattenwagen ter bescherming in eigen veld = -20 punten. 

o Hoepel uit eigen veld verwijderen = -15 punten. 

o Kast van tegenstander stelen = -25 punten. 

o Dikke mattenwagen van tegenstander stelen = -30 punten. 
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 De leraar verrekent de punten op het scorebord en laat de laatste ronde 

beginnen. 

 Na 5 minuten worden de eindscore en de winnaar van het spel bepaald. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Ratten en Raven verhaal 
 

Ik liep gisteren door het bos. In het donkere bos was het stil, heel erg stil. Het leek wel alsof iedereen op de wereld zijn adem inhield. De hoge 

bomen stonden stil te wachten op wat er ging gebeuren. Ineens hoorde ik een geluid in de verte. Al snel hoorde ik het geklap van vleugels. De 

RAVEN kwamen eraan! De donkere vogels gingen op de takken van de bomen zitten. Weer hoorde ik een vreemd geluid. Het klonk als heel veel 

kleine pootjes. RATTEN! Honderden RATTEN kropen onder de bomen. De RAVEN keken met verbazing naar beneden. ” Wat doen jullie hier?” 

Krasten de oudste RAVEN? “Er hangt een vreemde sfeer in de lucht, wij zijn verdreven van onze woonplaats, omdat er geen eten meer is!”” riepen 

de RATTEN naar boven.  

 

Wissel de rollen van de leerlingen nu om 

 

“Oh dat is ons ook overkomen. Al het voer is verdwenen!” De RAVEN fladderden met hun vleugels. “Wij gaan naar de stad op zoek naar eten”, 

antwoordden de RATTEN. “Maar dat gaat zomaar niet, wij waren hier het eerst en wij durven te wedden dat wij als eerste in de stad zijn” was het 

antwoord van de RAVEN. “Weten jullie wel hoe hard wij rennen?” vroegen de RATTEN. “Weten jullie wel hoe snel wij vliegen?” vroegen de 

RAVEN.  “Dan doen jullie toch een wedstrijdje!” mompelde een uil in een andere boom. Wie als eerste in de stad zou zijn, mocht in de stad gaan 

wonen. Het leek op een verlies uit te draaien voor de kleine viervoetertjes. Maar wat konden die RATTEN hard rennen op hun korte pootjes! Ze 

renden hun longetjes uit hun lijf. Niets kon de beestjes meer van de overwinning af houden, lang leven de RATTEN! 
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Prijslijst Ronde 1 

 

Extra pion bij de tegenstander = -5 punten 

 

 

Hoepel bij tegenstander = -10 punten 

 

 

Kast in eigen veld = -15 punten 

 

 

Dikke mat in eigen veld = -20 punten 
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Prijslijst Ronde 3 
 

Extra pion bij de tegenstander = -5 punten 

 

Hoepel bij tegenstander = -10 punten 

 

Kast in eigen veld = -15 punten 

 

Dikke mat in eigen veld = -20 punten 

 

Hoepel uit eigen veld verwijderen = -15 punten 

 

Kast van tegenstander stelen = -25 punten 

 

Dikke mat van tegenstander stelen = -30 punten 
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Les 10 “Basketbal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

Vak 1 Schieten Vak 2 Dribbelen Vak 3 7-basketbal 

 4 basketballen 

 10 pionnen 

 2 baskets 

 8 basketballen 

 8 pionnen 

 1 basketbal 

 1 basket 

 2 korven 

 1 scorebord 

 8 lintjes (4 rood/4 blauw) 

 1 zandloper (30 sec)/stopwatch 

Doel van de kern 

Kinderen maken kennis met verschillende aspecten van het basketbal. Tijdens het dribbelen moeten de kinderen de bal verdedigen en ervoor zorgen 

dat deze niet weggetikt wordt door een medeleerling. Bij het 7-basketbal moeten de kinderen samenwerken om tot scoren te komen, tevens moeten 

de kinderen hierbij nadenken over welke basket zij gebruiken. Baskets leveren een verschillend aantal punten op waarbij de kinderen uiteindelijk 

precies op een score van 7 uit moeten komen. Bij het schieten maken kinderen kennis met het schieten op de basket vanuit verschillende hoeken.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (30 minuten) 

 Verdeel de zaal in drie vakken door middel van banken. 

 Leg eerst alle spellen uit de verschillende vakken uit aan de hand van 

voorbeelden. 

 Verdeel vervolgens de groep over de drie vakken. 

 Het is belangrijk dat alle vakken zelfstandig gedraaid kunnen worden. 

 Wissel elke acht minuten van vak. 

 

Vak 1 Schieten: 

Let op! Dit spel moet gespeeld worden in een vak waar in ieder geval twee 

baskets aanwezig zijn. 

 Zet om de buckets een vijftal pionnen neer, zorg ervoor dat de pionnen 

ver genoeg staan en voor uitdaging zorgen (zie opstelling). 

 De kinderen krijgen per tweetal één basketbal, tijdens het spel gooien 

zij om en om met deze bal. 

 De groep wordt verdeeld over de twee baskets. 

 Alle kinderen beginnen bij het meest linker pionnetje van de basket. 

o Zij staan hier dus in een rijtje achter elkaar. 

 De leerling die vooraan staat, begint met gooien. 

o Vervolgens gaat hij de bal halen en geeft deze aan zijn 

medeleerling die geen bal heeft. 

 Wanneer de leerling raak gooit, gaat hij naar het tweede pionnetje. 

 Wanneer de leerling mist, sluit hij weer achter bij het eerste pionnetje 

aan. 

Vak 1 Schieten: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 Leerlingen werken dus individueel van pion naar pion. 

 Vervolgens gaat het spel verder totdat de leerlingen gescoord hebben 

bij alle vijf de pionnen. 

 Wanneer er hierna nog tijd is, worden de pionnen allemaal één meter 

achteruit gelegd en begint het spel opnieuw. 

 

Vak 2 Dribbelen: 

 Verdeel het vak in drie vakken die even groot zijn door middel van 

pionnen (zie opstelling). 

 Alle leerlingen krijgen een basketbal en gaan in het middelste vak 

staan. 

 Als de leraar zegt dat iedereen mag beginnen dan gaan de leerlingen 

dribbelen in dit middelste vak. 

 Tegelijkertijd mogen de leerlingen proberen de bal buiten het veld te 

tikken bij medeleerling die aan het dribbelen is. 

o Is het gelukt om de bal bij een tegenstander buiten het veld te 

tikken, dan schuif je één vak op naar rechts (het meest rechtse 

vak dus). 

o Is jouw bal buiten het veld getikt, dan schuif je één vak op naar 

links (het meest linkse vak dus). 

 Vervolgens wordt hetzelfde spel gespeeld in de andere vakken. De 

leerlingen moeten dus constant blijven dribbelen en mogen de bal niet 

vastpakken. 

 Als een leerling in het meest rechter vak weer een bal wegtikt, blijft hij 

in dat vak staan en gaat degene waar de bal van weggetikt is weer naar 

het middelste vak. 

Vak 2 Dribbelen: 
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 Als een leerling in het meest linker vak een bal wegtikt, gaat hij weer 

naar het middelste vak en blijft degene waar de bal van weggetikt is in 

het linker vak dribbelen. 

 De leerlingen moeten er dus voor zorgen om in het rechter vak te 

blijven. 

 Na vier minuten draait de leraar de functies van de vakken om, nu 

wordt het linker vak het vak voor de winnaars en het rechter vak het 

vak voor de verliezers. 

 Alle leerlingen starten weer met dribbelen in het midden. 

 

Vak 3 7-Basketbal: 

Let op! Dit spel moet gespeeld worden in een vak waar in ieder geval één 

basket aanwezig is. 

 Verdeel de leerlingen over twee teams aan de hand van lintjes. 

 Wanneer er een oneven aantal is heeft één team één wissel. 

o Zorg dat de leerling een zandloper of een stopwatch heeft waar 

hij na 30 seconden met een andere leerling kan wisselen. 

 Zet een scorebord aan de zijkant van het veld neer. 

 Hang de basket op normale hoogte en zet twee korven op de laagste 

stand in het veld neer (zie opstelling). 

o Scoren in de basket levert drie punten op. 

o Scoren in de korf levert twee punten op. 

 De teams gaan proberen om door middel van scoren precies zeven 

punten te halen. 

 Er mag niet gelopen worden met de bal. 

 Leerlingen mogen de bal niet uit de handen pakken. 

Vak 3 7-basketbal: 
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o De bal mag alleen door de lucht onderschept worden. 

o Als een team de bal onderschept heeft, moeten zij eerst recht 

van aanval halen. 

 Recht van aanval wordt gehaald door een medespeler 

de bal toe te gooien die op de bank staat. 

 Wanneer een team gescoord heeft, gaat de doelpuntenmaker de score 

bijwerken op het scorebord. 

o Het andere team krijgt nu de bal aan de zijkant van het veld. 

 Wanneer een team de score zeven haalt of hier overheen gaat is de 

ronde ten einde. 

o Het is dus van belang dat de leerlingen goed nadenken in welke 

korf/basket zij de bal gooien. Hulp van de leraar is geboden als 

dit niet helder is bij de leerlingen. 

 De teams gaan dan op de grond zitten en roepen de leraar. 

 Als er nog tijd is starten beide teams weer op 0 punten en wordt het 

spel nogmaals gespeeld. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 11 “Chagrijnenspel” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

Let op, bouw de gehele les van tevoren op en laat de inleiding tussen de obstakels door spelen. 

 5 trefballen 

 2 springplanken 

 6 turnmatjes 

 4 banken 

 2 trapezoïdes 

 2 korven 

 2 kasten 

 2 bokken 

 4 tennisballen, 4 trefballen, 4 basketballen, 4 unihockeyballen 

 2 dikke matten 

 10 hoepels 

 

 

Doel van de kern 

Samen met je team zo snel mogelijk alle voorwerpen over het parcours naar de overkant brengen zonder de grond aan te raken. Alle voorwerpen 

moeten in de hoepel aan de andere kant op de mat liggen en alle leerlingen moeten aan de andere kant van de zaal op de mat staan. Kinderen met 

een voorwerp in hun handen mogen niet lopen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Iemand is ‘m, niemand is ‘m” 

Doel: 

Zoveel mogelijk leerlingen op de grond te laten zitten door ze af te gooien met 

een trefbal. Dit is mogelijk voor alle leerlingen die in het bezit van een trefbal 

kunnen komen. 

 

Ronde 1: 

 Alle kinderen mogen vrij rondrennen door de zaal. 

 Kinderen mogen niet op de obstakels komen. 

 Er worden vijf trefballen de zaal in gegooid. 

 Alle kinderen mogen elkaar af gooien. 

 Kinderen met bal mogen niet lopen. 

 Kinderen die geraakt zijn, moeten op de grond gaan zitten. 

 Kinderen die op de grond zitten, kunnen weer vrij worden als zij een 

bal in hun handen krijgen. 

 Het spel wordt na drie minuten gestopt. 

Ronde 2: 

 Het spel blijft verder hetzelfde, met één extra regel. 

 Kinderen die op de grond zitten, kunnen nu vrij worden door een bal 

in hun handen te krijgen of een loper te tikken. 

o In dit geval neemt de loper de plaats van de leerling op de grond 

in. 

 Na drie minuten wordt het spel weer stilgelegd en moeten de kinderen 

aan de kant gaan zitten. 

 

 

Kern 
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Kern (20 minuten) 

“Chagrijnenspel” 

Het spel: 

 De klas wordt verdeeld in twee gelijke teams. 

o Bestaat de klas uit een ongelijk aantal, dan krijgt het team met 

meer leden één voorwerp meer dan het andere team. 

 Beide teams krijgen acht dezelfde ballen: 

o Bijvoorbeeld: twee trefballen, twee tennisballen, twee 

unihockeyballen en twee basketballen. 

o Deze ballen liggen per team in een korf op de turnmatjes. 

 Beide teams beginnen op de turnmatjes aan de korte kant van de zaal. 

 Let op! De springplanken liggen alleen voor de bok zodat de kinderen 

via de springplank over de bok kunnen klimmen. Zij hoeven dus niet 

te springen. 

 Het hele team moet inclusief de ballen het parcours afleggen zonder de 

grond aan te raken (hoepels mag wel). 

o Raakt een leerling de grond aan, dan loopt hij via de zijkant 

weer naar het begin van het parcours. 

o Met bal in de handen mag een leerling niet lopen. 

 Een leerling mag maar één bal in zijn handen hebben. 

 Als een bal op de grond valt mag de leerling deze 

gewoon weer oppakken zonder de grond te raken. Raakt 

de leerling bij deze poging wel de grond, dan moet hij 

en de bal weer terug naar het begin van het parcours. 

 Uiteindelijk moeten aan de andere kant van de zaal alle kinderen op de 

dikke mat staan en alle voorwerpen in de korf van het team liggen. 
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Ronde 1 

 De leraar geeft het startsein. 

 De leerlingen bepalen zelf hoe zij de voorwerpen aan elkaar 

doorgeven. 

 De leerlingen bepalen ook zelf een tactiek voor het verplaatsen van de 

ballen naar de andere kant van de zaal. 

 Als beide teams op de dikke mat aan het einde staan met alle ballen in 

de korf is de ronde voorbij. 

 Het team dat als eerste alle ballen en teamleden aan de overkant van de 

zaal heeft gekregen, wint deze ronde. 

 

Ronde 2 

 De teams nemen alle ballen weer mee terug naar het beginpunt en 

leggen deze weer hier in de korf. 

 Vervolgens wisselen beide teams van beginpunt, waardoor zij nu het 

andere parcours lopen. 

 Wanneer het spel al vroegtijdig voorbij is, kan er nogmaals gewisseld 

worden tussen parcours en nog een ronde gespeeld worden. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 12 “Slagbal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 2 dikke matte 

 2 banken 

 4 pionnen 

 2 meterstokken 

 1 korf 

 1 trefbal 

 4 lintjes in de kleuren rood en blauw 

 1 scorebord 

 

 

Doel van de kern 

De kinderen gaan een variant op Deens slagbal spelen. De slagpartij kan punten scoren door naar de overkant en terug te rennen. Tussendoor 

moeten zij wel een aantal hindernissen op de juiste manier passeren. De veldpartij probeert de loper uit te krijgen door de bal te vangen, de bal te 

branden of de loper te tikken met de bal. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Namenspel” 

Zet van tevoren al de opstelling van de kern neer.  

 De kinderen mogen tijdens de inleiding niet op de hindernissen komen. 

 Alle kinderen starten achter de zijlijn in de breedte van de zaal met hun 

gezicht naar de leraar toe. 

 De leraar staat aan de zijkant van de zaal. 

 Op het teken van de leraar springen alle kinderen met twee voeten 

tegelijk vijf keer heen en weer over de zijlijn (de leraar geeft hierbij het 

tempo aan). 

 Vervolgens roept de leraar de naam van één van de leerlingen. 

 Wanneer de leraar de naam van één van de leerlingen roept, mogen alle 

kinderen naar de overkant van de zaal rennen. 

o De leerling waar de naam van wordt opgenoemd is de tikker. 

o Op het moment dat zijn naam wordt geroepen mag hij andere 

kinderen gaan tikken. 

o De tikker moet onthouden hoeveel kinderen hij getikt heeft. 

o Alle andere kinderen moeten naar de overkant rennen. 

o Achter de gele lijn aan de overkant zijn de kinderen vrij. 

 Wanneer alle kinderen achter de gele lijn staan, vraagt de leraar aan de 

tikker hoeveel kinderen hij getikt heeft. 

 Vervolgens gaat de tikker weer bij alle andere kinderen staan en roept 

de leraar een andere naam uit de klas. 

 Nu is deze leerling de nieuwe tikker en begint het spel opnieuw. 

Kern 
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 Speel dit spel met zoveel mogelijk kinderen totdat de 10 minuten 

voorbij zijn. 

 

Kern (20 minuten) 

“Deens hindernisslagbal” 

Aan beide korte zijden van de zaal liggen dikke matten, dit zijn de honken. 

Tussen deze honken staat een hindernis met een kleur lintje eraan. De klas 

wordt verdeeld in een veldpartij en een slagpartij. De slagpartij kan punten 

scoren door naar de overkant en terug te gaan zonder uit te gaan. 

 Leg aan beide korte kanten van de zaal een dikke mat neer. 

o Eén mat is het thuishonk, de andere mat is honk één. 

o Op het thuishonk ligt een korf met daarin een trefbal. 

 Zet tussen de honken vier pionnen met hierop een meterstok neer alsof 

het een poortje is (zie opstelling). Je krijgt nu dus twee poortjes. 

o Hang aan het ene poortje lintjes met de kleur blauw en aan een 

ander poortje lintjes met de kleur rood. 

o De kleur van het lintje geeft aan hoe de loper het poortje moet 

passeren. 

 Blauw = overheen 

 Rood = onderdoor 

 De klas wordt verdeeld in twee teams, de slagpartij en de veldpartij. 

 De slagpartij gaat op de bank zitten in een vaste volgorde, de veldpartij 

verspreid zich over het veld. 

 Eén speler van de veldpartij komt op het thuishonk staan als brander. 
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Het spel: 

 De voorste leerling op de bank pakt de trefbal uit de korf. 

 Hij mag de bal zelf weggooien of wegschieten de zaal in. 

 Op het moment dat hij de bal in het veld heeft gegooid/geschoten mag 

hij gaan lopen. 

o De leerling moet de hindernissen op de juiste manier nemen. 

o Aan de overkant op de grote mat is de leerling veilig. 

o Wanneer de leerling ook weer veilig op het thuishonk is, heeft 

dit team één punt. 

o Op de terugweg moeten de lopers ook weer de hindernissen 

nemen. 

 De veldpartij probeert de leerling uit te maken, dit kan op een aantal 

manieren: 

o De bal naar de brander gooien. Op het moment dat de brander 

de bal heeft roept hij STOP! Als de loper dan niet op de dikke 

mat is, is hij uit. 

o Door de loper met de bal te tikken. 

o Door de bal direct te vangen. 

 Als de loper veilig op een honk staat, mag de volgende loper gaan slaan 

en gaat het spel verder. 

o Er mogen maar drie lopers aan de overkant op de dikke mat 

staan. 

o Dit betekent dat er altijd gelopen moet worden als er drie lopers 

op de dikke mat aan de overkant staan. 

o Als er toch meer dan drie lopers staan, is de loper die het langst 

op de dikke mat staat uit. 

 Bij drie uitjes wordt er gewisseld tussen veldpartij en slagpartij. 
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 Wanneer alle kinderen uit de slagpartij éénmaal binnen zijn gekomen 

(of uit zijn gegaan) en zij hebben nog geen drie uitjes wordt er alsnog 

gewisseld van veldpartij en slagpartij. 

 De teams kunnen punten scoren door veilig op het thuishonk te komen 

zonder uit te zijn gegaan. 

 De leraar houdt op een scorebord bij wat de stand is. 

 Bij de volgende wissel gaan de teams weer in de vaste volgorde op de 

bank zitten zodat iedereen aan de beurt komt. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 13 “Bewegen op Muziek” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 Cd-speler/mp3-speler 

 Cd met dansnummers 

 

Doel van de kern 

De kinderen zijn bezig met bewegen op muziek, moeten een aantal bewegingen onthouden en deze bewegingen op de juiste woorden tijdens het 

liedje uitvoeren. Vervolgens worden het andere bewegingen die uitgevoerd moeten worden, hiervoor is het van belang dat de leerlingen hun 

aandacht goed bij het nummer houden en de juiste beweging weten uit te voeren. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Dans en stop” 

Doel: 

De leerlingen dansen zelf door de zaal heen en bepalen zelf welke dans zij 

doen. Zodra de leraar de muziek uitdrukt, moeten zij zo snel mogelijk naar 

een muur rennen en deze aantikken. De twee leerlingen die het laatste zijn, 

rennen een rondje om de pionnen. 

 

Het spel 

 Zet een vierkant uit met pionnen, zorg dat de pionnen minstens twee 

meter van elke muur af staan. 

 Alle leerlingen staan binnen het vierkant. 

 De leraar bedient gedurende dit hele spel de muziek. 

 Wanneer de muziek start bewegen de leerlingen binnen het vierkant 

op de maat van de muziek, zorg ervoor dat iedereen door het vierkant 

heen beweegt. 

 Wanneer de leraar de muziek stopt, rennen alle leerlingen zo snel 

mogelijk naar een muur. 

 De twee leerlingen die als laatste de muur aangetikt hebben (de leraar 

bepaalt) rennen een rondje om het vierkant. 

 Op het moment dat de leerlingen starten aan hun rondje, start de leraar 

de muziek weer en gaan de andere leerlingen weer bewegen in het 

vierkant. 

 Speel dit spel totdat er twee nummers zijn gedraaid. 

 

 

 

Inleiding 
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Kern (20 minuten) 

Leg voordat je begint met de kern alvast vijf matjes neer zoals te zien is in de 

opstelling van ronde twee. Dit zorgt ervoor dat er na ronde één snel begonnen 

kan worden met ronde twee. 

 

Ronde 1 “Na-apen” 

Doel: De leerlingen krijgen in tweetallen één lintje die ze allebei aan één 

uiteinde vast moeten pakken. De leerlingen moeten nu op de maat van de 

muziek gaan dansen maar moeten te allen tijde het lintje vasthouden. In eerste 

instantie leidt één leerling, wanneer de leraar fluit gaat de andere leerling 

leiden. 

 

Het Spel 

 Verdeel de klas in tweetallen. 

o Is de klas in oneven aantal, dan is er één drietal waarbij de 

leidende leerling twee lintjes in zijn handen heeft en de andere 

leerlingen één lintje. 

 Alle tweetallen krijgen een lintje die door beiden aan één uiteinde 

wordt vastgepakt. 

 De tweetallen verdelen zich over de zaal. 

 Wanneer de leraar de muziek start, begint één van het tweetal met 

bewegen op de maat van de muziek. 

o De ander van het tweetal probeert de bewegingen van de 

medeleerling te volgen. 

o Beide leerlingen houden te allen tijde het lintje vast. 

 Halverwege het nummer fluit de leraar op zijn fluitje. 

o Na het horen van het fluitje wisselen de tweetallen van leider, 

de leerling die net volgde zal nu gaan leiden. 

Kern 

Ronde 1 “Na-apen” 
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 Wanneer het nummer is afgelopen, geeft de leraar aan dat van elk 

tweetal één leerling het lintje vasthoudt. 

 Vervolgens zoeken alle leerlingen zonder lintje een nieuwe partner 

 Het spel wordt nu nogmaals gespeeld met het volgende nummer 

 

Ronde 2 “So you think you can dance” 

Doel: Er liggen een vijftal matjes verdeeld door de zaal. Op elk matje staat 

een leerling met voor deze leerling een aantal medeleerlingen. Wanneer de 

muziek begint bepaalt de leerling op het matje welke dansbewegingen het 

groepje voor hem gaat maken. De leerlingen doen dus de leerling op het matje 

na.  

 

Het spel 

 Leg vijf matjes in de zaal verspreid neer (zie opstelling). 

 Op elk matje komt één leerling te staan. 

 De rest van de klas wordt verdeeld over de vijf matjes en gaat voor de 

leerling staan. 

 De leraar bedient ook bij dit spel weer de muziek. 

 Op het moment dat de leraar de muziek aanzet, beginnen de leerlingen 

op de turnmatjes met het maken van dansbewegingen. 

 De leerlingen die voor de turnmatjes staan doen de dansbewegingen 

van de leerling op het matje na. 

 Na één minuut blaast de leraar op zijn fluit en komt er een andere 

leerling op het matje te staan. 

o Zorg ervoor dat alle leerlingen op het matje hebben gestaan 

 Speel dit spel vervolgens nogmaals zodat alle leerlingen minimaal 

twee keer op het matje terecht zijn gekomen. 

Ronde 2 “So you think you can dance” 
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 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 14 “Chaos mattenspel” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 25 pionnen/hoedjes 

 2 banken 

 2 dikke matten 

 6 turnmatjes 

 5 trefballen 

 1 fluitje 

 

Doel van de kern 

Dit spel zorgt voor georganiseerde chaos met veel dynamiek. Er liggen een aantal turnmatjes en dikke matten in de zaal die dienen als honken. 

Leerlingen die op de matjes staan, moeten proberen de bal op de mat van een ander te gooien en proberen hun eigen mat te beschermen. Wanneer 

een bal een mat geraakt heeft is de leerling op dat matje af, hier komt een nieuwe leerling voor in de plaats. Vervolgens wisselen de leerlingen met 

het matje tegenover zich. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Honken stelen” 

Doel: het spel wordt gespeeld in vierkantjes, bij elke hoek van het vierkant 

staat een leerling en in het midden staat één leerling. Het is de bedoeling dat 

de leerlingen op de hoeken proberen van honk te wisselen, de leerling in het 

midden probeert een honk te stelen wanneer er gewisseld wordt. 

 

De opstelling: 

 Leg eerst het spel met een voorbeeld uit voordat het door iedereen 

gespeeld gaat worden. 

 Zet minimaal vijf vierkantjes van drie bij drie meter uit met pionnen en 

zet in het midden van alle vierkantjes één pion neer (zie opstelling). 

 Verdeel de leerlingen in groepjes van vijf over de vierkantjes en laat 

alle leerlingen bij een pion van het vierkant staan (dus één leerling in 

het midden). 

o Wanneer de klas niet in groepjes van vijf verdeeld kan worden, 

kunnen er ook vijfhoeken worden uitgezet waar groepjes van 

zes het spel kunnen spelen. 

 

Het spel: 

 De kinderen op de hoeken van het vierkant moeten proberen van hoek 

te wisselen. 

o Dit mogen maximaal twee kinderen tegelijk doen (er kan dus 

telkens maar één wissel tegelijkertijd plaatsvinden). 

 Het kind in het midden van het vierkant moet proberen een honk te 

stelen wanneer er een wissel plaatsvindt. 

 Als het gelukt is van honk te wisselen hebben de hoekspelers één punt. 

Inleiding 
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 Als het de middenspeler gelukt is om een honk te stelen blijft hij op dit 

honk staan. 

o De leerling zonder honk komt nu in het midden te staan. 

 Vervolgens gaat de puntentelling voor de buitenspelers weer vanaf nul. 

 Na vier minuten legt de leraar het spel stil en geeft een aantal 

voorbeelden waar het goed gaat. 

 Vervolgens wordt het spel nogmaals vier minuten gespeeld. 

 

Kern (20 minuten) 

“Chaos matten spel” 

Doel: dit spel zorgt voor georganiseerde chaos met veel dynamiek. Er liggen 

een aantal turnmatjes en dikke matten in de zaal die dienen als honken. 

Leerlingen die op de matjes staan, moeten proberen de bal op de mat van een 

ander te gooien en proberen hun eigen mat te beschermen. Wanneer een bal 

een mat geraakt heeft, is de leerling op dat matje af, hier komt een nieuwe 

leerling voor in de plaats. Vervolgens wisselen de leerlingen met het matje 

tegenover zich. 

 

De opstelling: 

 Op beide korte zijdes van de zaal ligt een dikke mat. 

 Op de lange zijdes liggen aan beide kanten 3 turnmatjes. 

o Zorg ervoor dat de matjes/matten precies tegenover elkaar 

liggen (zie opstelling). 

 Op alle turnmatjes staat één leerling. 

 Op elke dikke mat staan twee leerlingen. 

 De rest van de leerlingen zitten op de bank aan de zijkant. 

 De leraar staat bij het beginpunt van de rij en houdt deze in de gaten. 

 De leraar heeft vijf trefballen in zijn handen voordat het spel begint. 
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Het Spel: 

Ronde 1 

 De leraar gooit alle ballen in het spel. 

 Kinderen op het matje moeten proberen hun eigen matje te verdedigen, 

dit mag met alle delen van het lichaam. 

 Kinderen op de matjes moeten ook proberen een trefbal bij anderen op 

het matje te gooien. 

o Gooien van een trefbal op een matje telt alleen wanneer deze 

vanaf het eigen matje is gegooid. 

o Kinderen mogen wel (op eigen risico) van hun eigen matje af 

om een bal te halen. 

 Wanneer een mat geraakt is, is deze leerling (op een turnmatje) of dat 

team (op de dikke mat) af. 

o De leerlingen die af zijn sluiten op de bank achter de rij aan. 

o Vervolgens komt de eerstvolgende leerling vanaf de bank in het 

veld. 

o Het matje waarbij afgegooid is, moet wisselen met het matje 

tegenover (zie looplijnen opstelling). 

o Alle leerlingen moeten dus goed opletten tijdens dit spel. De 

leerling die afgegooid is, komt achteraan op de bank te staan.  

De leerling die op het matje ertegenover staat, moet naar het 

matje waar de leerling is afgegooid en de leerling van de bank 

komt op het matje tegenover. 

 De leerling die van de bank komt, komt dus terecht op 

het matje dat tegenover het matje ligt waar de vorige 

leerling is afgegooid. 

Kern 
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o De leraar kan gebruik maken van een fluitje. Elk moment dat 

een leerling afgegooid is, fluit hij. Op dit moment weten de 

leerlingen op de bank dat er gewisseld moet worden. 

 Het spel op de overige matjes gaat gewoon door, zij mogen echter niet 

op de matjes gooien waartussen gewisseld wordt. 

 Wanneer de leerlingen weer op de matjes staan, mag er ook weer op 

hun matjes gegooid worden. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil. 

 

Ronde 2 

 De leraar heeft alle ballen weer verzameld. 

 Er komen allemaal nieuwe leerlingen op de mat te staan. Leerlingen die 

in de eerste ronde begonnen, zitten nu in ieder geval op de bank. 

 De regels van het spel blijven hetzelfde, maar er wordt één regel 

toegevoegd. 

 Wanneer een leerling af wordt gegooid, moeten niet alleen de 

leerlingen van dit matje wisselen met de leerlingen van het matje 

tegenover, maar alle leerlingen in het veld moeten wisselen met het 

matje tegenover. 

 Dit betekent dat wanneer de leraar op het fluitje blaast, alle leerlingen 

van mat moeten wisselen. 

 De leerling waarbij de bal op het matje is gegooid, is natuurlijk wel af. 

Hier komt een nieuwe leerling voor in de plaats. 

 Na acht minuten stopt de leraar het spel weer en is de les voorbij. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 15 “James Bond” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 3 banken 

 1 dikke mat 

 2 kasten 

 1 Bok 

 Lintjes 

 Springplanken 

 Pittenzakjes 

 

 1 opgerolde lange mat 

 8 kleine matjes 

 Trefballen en zachte ballen (zoveel als mogelijk) 

 Pen en papier (indien aanwezig: een whiteboard met whiteboard 

marker) 

Doel van de les 

Tijdens de les is het de bedoeling dat de kinderen op de mat (de James Bonds) zo veel en zo vaak mogelijk de langs rennende kinderen (de schurken) 

af gooien. De schurken proberen de overkant te bereiken om de schat te stelen. Wordt een schurk geraakt, dan gaat hij/zij terug naar de basis en 

probeert het opnieuw. Als de schurk geraakt wordt, maar al in het bezit is van een pittenzak (deel van de schat), dan wordt deze in de kist van de 

James Bonds gelegd. Als laatste zijn er nog ‘hulpjes’, zij zorgen ervoor dat de ballen continu terug worden gebracht naar de James Bonds. Er wordt 

door gewisseld van rollen, zodat alle kinderen alle drie de rollen vervullen.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Er zal geen sprake zijn van een inleiding, omdat de hele zaal volgebouwd 

moet zijn. Als er aan het einde van de les, na het opruimen, nog wat tijd over 

is, kan er nog een kort tikspel gedaan worden. 

 

Kern (30 minuten) 

Doel: Doel van het spel is om als James Bond zoveel mogelijk schurken en zo 

vaak mogelijk de schurken af te gooien. Als schurk probeer je zoveel mogelijk 

van de schat (pittenzakken) te verzamelen, zonder afgegooid te worden. 

Spel: Op de dikke mat in het midden van de zaal staat een groep James Bonds. 

Zij moeten ballen gooien om schurken af te gooien. De schurken beginnen 

aan de korte zijde van de zaal en moeten aan de overkant zien te komen om 

een deel van de schat te stelen. Als dit lukt, moeten zij de schat nog weer de 

andere kant op brengen, naar hun eigen schuilplaats. De hulpjes van James 

Bond staan om de dikke mat heen en rennen door de zaal om alle ballen 

continu weer terug te brengen. 

 

- Het spel wordt uitgelegd. 

o De klas bestaat straks uit drie groepen van gelijke grote. 

o Het is niet erg als een team één persoon meer of minder heeft. 

- James Bonds: zij (blijven) staan op de mat en moeten de schurken 

afgooien die de schat proberen te stelen. 

- Schurken: zij moeten de overkant zien te bereiken zonder afgegooid 

te worden. Aan de overkant stelen zij één deel van de schat per keer 

en moeten ook weer terug zien te komen zonder afgegooid te worden. 

- Hulpjes: de hulpjes zorgen ervoor dat de James Bonds niet zonder 

ballen komen te zitten. Zij mogen door de zaal rennen om ballen te 

halen en naar de dikke mat te brengen. 

Kern 

 
In het midden van de zaal liggen twee dikke matten boven op elkaar. Dit 

is de thuisbasis van de James Bonds. 

 

Om de dikke mat heen wordt zo veel mogelijk materiaal neergezet dat kan 

dienen als obstakel voor de James Bonds, maar waar de schurken achter 

kunnen schuilen. 

- De opgerolde lange mat wordt op de zijkant gezet. Een klein stukje 

uitrollen zodat deze stabieler staat. 

- Indien mogelijk: kar van de springplanken (incl. planken) in de 

zaal. Als dit niet mogelijk is, dan worden de springplanken op de 

zijkant gezet. 

- Een matje tegen de bok aan leggen, zodat er geen bal onderdoor 

kan. 

- Kasten in de zaal plaatsen om achter te schuilen. 

- Indien aanwezig: ook een ballenkar plaatsen in de zaal. 



 

80 

 

o Elke groep heeft zijn eigen kleur lintje om. Dit kleur lintje blijft 

de hele les bij één groep. 

 Eén groep rode lintjes, één groep groene lintjes, één 

groep gele lintjes. 

o De schurken proberen zo vaak mogelijk heen en weer te komen 

zonder geraakt te worden. 

 Ben je geraakt, dan ga je terug naar het beginpunt. 

 Ben je geraakt en heb je een pittenzakje al gepakt, dan 

leg je deze in de bak van de James Bond en begin je 

weer opnieuw. 

 Wordt je niet geraakt, heb je een pittenzakje en wordt 

je op de terugweg niet geraakt, dan mag het pittenzakje 

in de schurkenbak gelegd worden. 

 De schurkenbak is de korf op het matje aan de overkant 

van het veld. 

o De ballen mogen niet tegen het hoofd gegooid worden. 

o Bal via de muur of grond telt niet. 

o Met je team bedenk je als James Bond een tactiek om zo vaak 

mogelijk de schurken af te gooien. 

o Met je team bedenk je als schurken een tactiek om zo vaak 

mogelijk heen en weer te komen zonder geraakt te worden. 

o Elk spel duurt drie minuten. 

 Er wordt geteld hoeveel pittenzakken de schurken 

hebben en hoeveel pittenzakken de James Bonds 

hebben. Dit wordt genoteerd. 

- Het spel wordt gespeeld. 

o De docent geeft een fluitsignaal om te starten. 

o Het spel wordt na drie minuten gestopt. 

LET OP: Het is zaak voor de docent om aan beide kanten minimaal twee 

schuilplaatsen te creëren voor de schurken met aanwezig materiaal. 
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 De docent geeft een fluitsignaal om te stoppen. 

 Alle ballen worden naar de dikke mat gebracht en alle 

pittenzakken worden geteld. 

 Het aantal pittenzakjes voor de schurken en de James 

Bonds worden genoteerd. 

o Er wordt gewisseld. Dit gaat als volgt. 

 James Bonds worden schurken. 

 Schurken worden hulpjes. 

 Hulpjes worden James Bonds. 

 

o Het spel wordt in totaal zes keer gespeeld. 

 Elk team vervult elke rol twee keer. 

 Voor de tweede ronde (voor elk team) kunnen de teams 

een nieuwe tactiek toe gaan passen indien zij dit nodig 

vinden. 

o Na zes keer spelen wordt het hele spel stopgezet. 

o De punten worden geteld. 

o Het team met de meeste punten wint. 

o De materialen worden opgeruimd. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 16 “Teamwork” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 5 banken (of pionnen ter afbakening) 

 2 hoepels 

 4 à 5 springtouwen 

 36 lege A4-tjes 

 Formulier met correcte pad voor 

doolhof (zie hieronder). 

 

Doel van de kern 

De kinderen krijgen in drie vakken verschillende korte samenwerkingsspelletjes. Er moet in teamverband worden nagedacht over de tactiek die het 

beste bij het spelletje past. Vervolgens moet deze tactiek in de praktijk worden gebracht. Omdat het deze keer wat korter durende spelletjes zijn, is 

de tijd die de leerlingen hebben voor elk vak ook iets ingekort. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Hoepel passen” 

Doel: de klas wordt verdeeld in twee groepen. Beide groepen gaan in een kring 

staan met de handen vast. Ergens in de ring hangt een hoepel op de armen. De 

kinderen in de kring moeten proberen zo snel mogelijk allemaal door de hoepel 

gaan zonder de handen los te laten. 

 

De opstelling: 

 Zet in eerste instantie de drie vakken uit voor de kern van de les. 

 Verdeel de klas in twee gelijke groepen. 

o Als één team een leerling meer of minder heeft, is dit niet erg. 

 Laat beide groepen apart van elkaar een kring vormen waarbij zij de 

handen vasthebben. 

 Hang in beide kringen één hoepel over de armen van de kinderen, dit is 

het beginpunt. 

 

Het spel: 

 Op het startsein van de leraar gaan de leerlingen proberen één voor één 

door de hoepel te komen zonder de handen los te maken van elkaar. 

o Gaat er toch een hand los, dan moet de hoepel één leerling terug. 

 Het team dat als eerste de hoepel weer bij het beginpunt heeft gekregen, 

heeft gewonnen. 

 Wanneer er nog tijd is om nog een ronde te spelen, wordt er nog een 

ronde gespeeld. 

 

 

 

Inleiding 
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Kern (20 minuten) 

Doel: de kinderen krijgen in drie vakken verschillende korte 

samenwerkingsspelletjes. Er moet in teamverband worden nagedacht over de 

tactiek die het beste bij het spelletje past. Vervolgens moet deze tactiek in de 

praktijk worden gebracht. Omdat het deze keer wat korter durende spelletjes 

zijn, is de tijd die de leerlingen hebben voor elk vak ook iets ingekort. 

 Verdeel de klas over de drie vakken. 

 Zorg dat aan het begin van de les alle materialen snel op de juiste plek 

in het vak komen te liggen. 

 Leg voordat de kern begint alle vakken uit met een voorbeeld. 

 Elke ronde duurt vijf minuten. 

 

Vak 1 ‘uit de knoop’: 

 Maak van tevoren een knoop van minimaal vier springtouwen en zorg 

dat de uiteindes vrij zijn om vast te pakken, dit zorgt dus voor acht vrije 

uiteindes. 

o Wanneer er meer dan acht leerlingen per vak zijn zal de knoop 

uit vijf springtouwen moeten bestaan. 

 Elke leerling in het vak pakt één uiteinde. 

o Bij een oneven aantal ligt dus één uiteinde vrij, dit is geen 

probleem. 

 De kinderen moeten proberen de knoop uit elkaar te halen met elkaar 

zonder zelf het touw los te laten. 

 Na vijf minuten kijkt de leraar of het de kinderen gelukt is om de knoop 

uit elkaar te halen. 

o Als het de leerlingen al binnen vijf minuten gelukt is, legt de 

leraar nogmaals een knoop en doen de leerlingen het opnieuw 

totdat de vijf minuten om zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak 1 ‘uit de knoop’: 
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 Leg vervolgens weer een knoop in de touwen voor de volgende groep 

 

 

Vak 2 ‘kippen op stok’: 

 Leg één bank op de kop in het midden van het vak, het dunne gedeelte 

van de bank ligt nu dus boven. 

 Alle kinderen gaan in een rij op het dunne gedeelte van de bank staan 

in een vaste volgorde. 

 De kinderen mogen nu niet meer van de bank af komen. 

 Het is de bedoeling dat de leerlingen in omgekeerde volgorde op de 

bank komen te staan. 

o De leerling die aan de rechter kant stond, moet nu links komen 

staan en de leerling die links stond, moet nu rechts komen staan, 

enzovoorts. 

 Na vijf minuten kijkt de leraar hoe ver de leerlingen zijn gekomen 

o Wanneer het de leerlingen is gelukt om binnen de vijf minuten 

al omgekeerd op de bank te staan, geeft de leraar hen de opdracht 

om weer in de juiste volgorde te gaan staan. 

 

Vak 3 doolhof: 

 Dit is het vak waar de leraar bij staat, zorg ervoor dat je als leraar het 

overzicht over de andere twee vakken bewaard. 

 Leg een aantal A4-tjes in een raster van zes bij zes neer, dit is het 

doolhof (zie opstelling). 

o Er liggen dus 36 A4-tjes in een vierkant. 

o De leraar zelf heeft een papier vast waar ook dit raster op 

uitgetekend staat. Op dit papier staat ook de juiste weg door het 

doolhof (zie doolhof hieronder). 

 

 

 

 

Vak 2 ‘kippen op stok’: 
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 De kinderen starten allemaal achter het doolhof in een vaste volgorde. 

 De kinderen weten niet wat de juiste weg door het doolhof is. 

 De eerste in de rij kiest een willekeurig A4-tje in de eerste rij en gaat 

daarop staan, vervolgens geeft de leraar aan of dit het juiste pad is of het 

verkeerde pad. 

o Als het pad verkeerd is, is de volgende leerling aan de beurt. 

o De volgende leerling kiest dan een ander A4-tje in de eerste rij. 

o Als het pad goed is dan mag deze leerling door naar de volgende 

rij. 

o Het pad hier kan schuin, rechtdoor maar ook teruggaan als het 

pad maar wel grenst aan het pad van de vorige rij. 

 Bij elke stap op een nieuw blaadje geeft de leraar aan of het juist of 

onjuist is. 

o De leerlingen beginnen echter wel elke keer bij de eerste rij. Zij 

moeten dus onthouden wat de juiste route is. 

 Vervolgens worden bij elke juist of onjuist dezelfde handelingen 

verricht als hierboven. 

 Na vijf minuten kijkt de leraar of het de leerlingen gelukt is om door het 

hele doolhof te komen. 

o Als het de leerlingen is gelukt om binnen vijf minuten de juiste 

route te vinden, krijgen zij een nieuwe route totdat de tijd voorbij 

is. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

Vak 3 doolhof: 
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Les 17 “Flipperkast” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 6 pionnen 

 15 kegels/blokjes 

 3 kleuren lintjes 

 10 trefballen (indien dit niet aanwezig is, gebruik volleyballen) 

 

Doel van de kern 

De klas wordt verdeeld in drie verschillende teams: rollers, gooiers en verdedigers. Rollers en gooiers moeten proberen de kegels die in het midden 

staan om te krijgen door middel van rollen of gooien. Verdedigers staan verdeeld rondom de kegels en proberen deze te verdedigen. Gedurende 

het spel wisselt de rol van de rollers en de gooiers. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Steen, papier, schaar” 

Doel: kinderen worden in een aantal teams opgedeeld. Twee teams komen 

telkens tegenover elkaar te staan. In het midden komen de leden van het team 

elkaar tegen waar zij een spelletje “steen, papier, schaar” spelen. De winnaar 

van het spelletje mag doorlopen, de verliezer moet terug achter de rij van het 

team aansluiten. Zodra de eerstvolgende van het verliezende team ziet dat het 

spelletje verloren is, mag hij richting de winnende speler om opnieuw “steen, 

papier, schaar” te spelen en te voorkomen dat de tegenpartij over de lijn komt. 

 

De opstelling: 

 Leg voordat het spel begint eerst het spelletje “steen, papier, schaar” 

uit: 

“De twee spelers tellen af en steken tegelijk zonder aarzeling de hand uit in 

de vorm van: 

 Een vuist (steen) wint van twee gespreide vingers (de steen maakt de 

schaar bot); 

 Een vlakke hand (papier) wint van een vuist (het papier bedekt de 

steen); 

 Twee gespreide vingers (schaar) winnen van een vlakke hand (de 

schaar verknipt het papier).” 

 

 Verdeel vervolgens de klas in zes gelijke teams. 

o Wanneer dit niet uitkomt, mogen een aantal teams ook één 

leerling meer of minder hebben. 

Inleiding 

 

“Steen, papier, schaar” 
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 Zet de teams vervolgens tegenover elkaar neer in rijen van een vaste 

volgorde (zie opstelling). 

o Gebruik hiervoor de achterlijnen van het badmintonveld. 

 Zet op de tweede achterlijn van het badmintonveld een pion neer (zie 

opstelling), dit is de overwinningslijn. 

 Leg het volledige spel uit met een voorbeeld voordat het spel begint. 

 

 

Het spel: 

 De leraar geeft het startsignaal, op dit moment lopen de eerste 

leerlingen van elk team naar het midden totdat zij elkaar tegenkomen. 

 Wanneer de leerlingen elkaar tegen komen spelen zij een spelletje 

“steen, papier, schaar”. 

o Op het moment dat het gelijkspel is, spelen de leerlingen het 

nogmaals totdat er een winnaar uit komt. 

 De verliezer van het spelletje loopt terug en sluit weer aan bij de rij 

van zijn team. 

 De winnaar van het spelletje rent zo snel mogelijk richting de lijn van 

de tegenstander. 

 Zodra de eerstvolgende van de verliezende partij ziet dat zijn team 

verloren heeft, rent hij richting het midden om de tegenstander te 

treffen (dit zal dus dichterbij zijn eigen lijn zijn, aangezien de 

tegenstander vanuit het midden komt aanrennen). 

 Wanneer de twee elkaar tegenkomen wordt het spel “steen, papier, 

schaar” gespeeld. 

o Vervolgens gelden weer dezelfde regels. 

 Het team dat als eerste over de overwinningslijn weet te komen, heeft 

gewonnen. 
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 De leraar stopt het spel na drie minuten en vraagt welke teams hebben 

gewonnen. 

 Vervolgens draaien alle teams één plek door naar links en wordt het 

spelletje nog twee keer drie minuten gespeeld. 

 

 

Kern (20 minuten) 

“Flipperkast” 

Doel: de klas wordt verdeeld in drie verschillende teams: rollers, gooiers en 

verdedigers. Rollers en gooiers moeten proberen de kegels die in het midden 

staan om te krijgen door middel van rollen of gooien. Verdedigers staan 

verdeeld rondom de kegels en proberen deze te verdedigen. Gedurende het 

spel wisselt de rol van de rollers en de gooiers. 

 

De opstelling: 

 Zet 15 kegels (geen pionnen) op één lijn in het midden van de zaal 

neer. Dit mogen ook blokjes zijn. 

 Verdeel de klas in drie gelijke teams: 

o Het is niet erg als één team een man meer of minder heeft. 

o Blauw lintje: verdedigers komen rondom de kegels te staan. 

o Rood lintje: rollers gaan aan de linkerkant in de lengte van de 

zaal staan. 

o Geel lintje: gooiers gaan aan de rechterkant in de lengte van de 

zaal staan (zie opstelling). 

 Gebruik de zijlijnen van het volleybalveld als lijnen voor de rollers en 

de gooiers. Alleen vanachter deze lijn mogen zij kegels om 

rollen/gooien. 

 Bij zowel de rollers als de gooiers krijgen vijf teamleden een trefbal. 

Kern 
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 Geef voordat het spel begint aan dat bij het fluitsignaal de rollen van 

de rollers en gooiers worden omgedraaid. 

 

Het spel: 

 Wanneer de leraar het startsignaal geeft, begint het spel. 

 Leerlingen uit de aanvallende teams mogen allemaal tegelijk 

gooien/rollen. 

o Let op! Rollers mogen alleen rollen, gooiers mogen alleen 

gooien. 

 De verdedigers proberen de kegels de verdedigen, dit mag met alle 

delen van het lichaam. 

 De aanvallende teams mogen de ballen ophalen in de zaal, zij mogen 

echter alleen gooien vanachter de zijlijn. 

o Als een leerling toch de bal vanuit ergens anders in de zaal 

gooit, telt deze poging niet en mag de kegel weer overeind 

gezet worden. 

 Gedurende het spel blaast de leraar regelmatig op zijn fluit waardoor 

de rollen van de rollers en gooiers worden gewisseld. 

o Gebruikt een leerling toch de verkeerde taak om een kegel om 

te krijgen, dan telt deze poging niet en mag de kegel weer 

overeind gezet worden. 

 Na vijf minuten legt de leraar het spel stil en noteert hoeveel kegels de 

verdedigers nog over hebben. 

o Als alle kegels al binnen de tijd om zijn gegaan, worden deze 

weer recht gezet en gaat het spel door met dezelfde teams tot 

de vijf minuten om zijn. 

 In de volgende ronde worden de rollers verdedigers, verdedigers 

worden gooiers en gooiers worden rollers. 
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 Speel het spel nog twee keer vijf minuten, zodat de leerlingen alle 

verschillende rollen op zich hebben kunnen nemen. 

 Het team dat tijdens het verdedigen de meeste kegels had staan, is het 

winnende team. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 18 “Zweeds loopspel” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 15 Pionnen 

 Kijkwijzers met rebussen (bijlage) 

 Lange mat 

 3 korven 

 Pittenzakjes 

 Pen en papier om op te schrijven 

 Tennisballen 

 

Doel van de les 

Het doel van de les is om zoveel mogelijk rebussen juist op te lossen. De kinderen gaan in looppas naar één van de pionnen toe. Daar aangekomen, 

moeten zij een rebus oplossen. De rebus geeft de manier aan waarop de kinderen terug moeten naar het matje.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (20 minuten): Zweeds loop(vormen)spel 

Doel: alle rebussen juist oplossen. 

Spel: de kinderen worden ingedeeld in tweetallen. Elk tweetal heeft een eigen 

pion met een invulformuliertje. Vanaf de pion loopt het tweetal naar één van 

de pionnen op de lijnen van het volleybalveld, waar een rebus ligt met een 

nummer. Daar aangekomen, lost het tweetal de rebus op. De rebus geeft aan 

op welke manier de kinderen terug moeten gaan naar hun eigen plekje. De 

kinderen gaan op de juiste manier terug en vullen op hun formulier bij het 

juiste nummertje de loopvorm in (die ze net hebben uitgevoerd). 

 

De docent legt de regels uit. 

 De klas wordt verdeeld in tweetallen. 

o Bij een oneven aantal mag er één drietal gemaakt worden. 

 De leraar geeft alle tweetallen een potlood en een formulier met een 

cijfer daarop (zie formulier hieronder). 

 Elk tweetal heeft een eigen startplek op de lange mat in het midden 

van de zaal. De cijfers op de lange mat corresponderen met de cijfers 

op het formulier. 

 De docent heeft met krijt het aantal nummers van 

tweetallen op de lange mat geschreven. 

 Dit mag ook op de vloer, als er niet op de lange mat 

geschreven mag worden met krijt. 

 Rondom de zaal staan 15 pionnen, onder deze pionnen ligt telkens een 

andere rebus (zie rebussen hieronder) 

o De rebussen zijn genummerd van 1 t/m 15. 

Kern 
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 Zodra het spel start, gaat elk tweetal de eerste keer in looppas naar de 

dichtstbijzijnde rebus zonder het formulier, deze blijft achter bij het 

startpunt. 

 Wanneer het tweetal de rebus heeft opgelost, komt er een manier van 

voortbewegen uit. 

o Lukt het de leerlingen niet om een rebus op te lossen, dan 

mogen zij hun hand opsteken en kan de leraar hen helpen. 

o De manier van voortbewegen is de manier waarop het tweetal 

terug moet naar de startplek. 

o De pion wordt weer op de rebus neergezet. 

 Terug bij de startplek, vult het tweetal de oplossing van de rebus in 

achter het juiste nummer. 

o Na het invullen wordt het formuliertje elke keer op de kop 

gelegd. 

 Vanaf dan mogen de tweetallen zelf kiezen welke kant ze op gaan. 

o Het gaat bij dit loopspel niet om snelheid, maar om het juist 

oplossen van de rebussen en het correct uitvoeren van de 

loopvormen. 

 Het spel gaat door tot alle tweetallen klaar zijn met het oplossen van 

de rebussen. 

 Het tweetal met de meeste rebussen juist opgelost en juist ingevuld, 

wint. 

 Het is van belang dat de kern volledig wordt uitgespeeld, als er 

hierdoor geen tijd meer voor de afsluiting is dan is dat niet erg. 
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Afsluiting (10 minuten): Dieven en politie 

Doel: de dieven moeten zoveel mogelijk ballen/pittenzakken naar de overkant 

zien te brengen, zonder getikt te worden door de politie. 

Spel: de lange mat ligt in de breedte van de zaal, hierop staan twee of drie 

politieagenten. De dieven staan aan één kant van de zaal. Hier staat ook een 

bak met zoveel mogelijk tennisballen of pittenzakjes. De dieven moeten 

zoveel mogelijk pittenzakken naar de andere kant zien te brengen, maar 

hiervoor moeten zij over de lange mat. Lukt het om tussen de politieagenten 

door te gaan, dan mag de bal/pittenzak in de korf gelegd worden. Wordt een 

dief getikt, dan legt het kind de bal/pittenzak in de korf van de politie. 

 

De docent legt de regels uit. 

 Aan beide zijdes van de zaal wordt een korf neergezet. 

o De korf aan de linkerkant is zoveel mogelijk gevuld met ballen 

en pittenzakjes. 

o De korf aan de rechterkant is leeg. 

 In het midden van de zaal ligt de lange mat uitgerold over de breedte 

met aan het einde van de mat ook een lege korf. 

 De klas wordt verdeeld in politieagenten en dieven. 

o Drie politieagenten staan op de dikke mat. 

o De rest van de klas begint aan de linkerkant van de zaal bij de 

korf. 

 De dieven moeten zoveel mogelijk ballen/pittenzakken aan de 

overkant in de korf zien te krijgen. 

o Een kind mag maar één bal/pittenzakje per keer mee nemen. 

 De politieagenten proberen de dieven te tikken zodra zij de lange mat 

proberen over te steken. 

Afsluiting 
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o Het kind probeert naar de overkant te komen zonder getikt te 

worden. 

o Lukt dit, dan mag de bal/pittenzak in de korf gelegd worden. 

 Het kind loopt buiten het veld en de lange mat om terug 

naar de andere kant. 

 Vervolgens mag het kind een nieuwe poging doen met 

een nieuw voorwerp. 

o Wordt het kind getikt. 

 De bal/pittenzak wordt in de korf van de politie gelegd. 

 Vervolgens loopt het kind via de buitenkant van het 

veld terug en mag het een nieuwe poging wagen. 

 Na twee minuten stopt de leraar het spel. 

o Het spel is ook afgelopen als alle ballen/pittenzakken op zijn. 

o De dieven en politieagenten tellen hoeveel ballen zij 

verzameld hebben. 

 Vervolgens worden er drie nieuwe politieagenten gekozen. 

 Het spel wordt drie keer gespeeld. 

 Na drie keer twee minuten wordt gekeken welke politieagenten en 

dieven de meeste pittenzakken/ballen verzameld hebben in de drie 

rondes. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 19 “Kingen” (30 minuten) 
Benodigdheden 

 Krijtjes 

 4 banken 

 3 volleyballen 

 Lintjes voor de hele klas (twee kleuren) 

 Pen en papier 

 

 

Doel van de kern 

Leerlingen spelen in tweetallen het spel. Elk tweetal probeert punten te scoren door de bal in het vak van een ander tweetal te gooien. Wanneer de 

bal vervolgens nog een keer stuitert, heeft het team een punt. De teams moeten op hun beurt ook hun eigen vak verdedigen door de bal te vangen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Inhaalbal” 

Doel: de klas wordt in twee teams verdeeld. De kinderen gaan geschakeld in 

een kring in het midden van de zaal staan (team 1 – team 2 – team 1- team 

2…). Twee kinderen van elk een ander team krijgen allebei een andere bal, 

het is de bedoeling dat de kinderen zo snel mogelijk de bal naar het hele team 

overgooien voordat het andere team het doet. 

 

Ronde 1: 

 Zorg in het begin dat de rasters voor de kern al op de vloer uitgetekend 

staan. 

 Verdeel de klas in twee teams door middel van lintjes. 

o Wanneer er een oneven aantal in de klas is, kan de leraar 

meedoen bij één team. 

 De twee teams staan geschakeld in een kring. 

 Geef aan een leerling van beide teams een volleybal. Zorg dat deze 

leerlingen naast elkaar staan. 

 Het is de bedoeling dat de leerlingen de bal alleen naar het eigen team 

gooien. 

 Op het startsein van de leraar gaat het gele team de bal rechtsom 

gooien. 

 Op het startsein van de leraar gaat het rode team de bal linksom 

gooien. 

 Het team dat als eerste de bal weer bij het beginpunt heeft, wint deze 

ronde. 

 

 

Inleiding 
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Ronde 2: 

 De teams blijven in dezelfde volgorde staan. 

 De ballen gaan naar twee andere leerlingen die naast elkaar staan. 

 Op het startsein van de leraar gaat het gele team de bal nu linksom 

gooien. 

 Op het startsein van de leraar gaat het rode team de bal nu rechtsom 

gooien. 

 Het team dat als eerste de bal weer bij het beginpunt heeft, wint deze 

ronde. 

 

Ronde 3: 

 Laat de leerlingen nu binnen tien seconden een willekeurige plek in de 

kring opzoeken. 

 Nu staan de leerlingen dus niet meer in een vaste volgorde in de kring. 

 De ballen gaan weer naar twee andere leerlingen van beide teams die 

naast elkaar staan. 

 Op het startsein van de leraar gaat het gele team nu de bal linksom 

gooien. 

o Let op! Er mag geen leerling van het team worden 

overgeslagen. 

 Op het startsein van de leraar gaat het rode team nu de bal rechtsom 

gooien. 

 Het team dat als eerste de bal weer bij het beginpunt heeft, wint deze 

ronde. 

 

 

 

 

Kern 
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Kern (20 minuten) 

“Koningsbal” 

Doel: leerlingen spelen in tweetallen het spel. Elk tweetal probeert punten te 

scoren door de bal in het vak van een ander tweetal te gooien. Wanneer de bal 

vervolgens nog een keer stuitert heeft het team een punt. De teams moeten op 

hun beurt ook hun eigen vak verdedigen door de bal te vangen. 

 

Het spel: 

 Maak in de zaal drie keer een raster van twee bij twee vakken door 

middel van krijt op de vloer. Afbakenen kan ook nog met pionnen. 

 Zorg dat alle vakken drie bij drie meter zijn. 

 Eén van de vakken kan ook gevormd worden met vier banken als daar 

genoeg plaats voor is. 

 De klas wordt door de leraar verdeeld in tweetallen. 

 Elk tweetal komt in één van de vakken te staan. 

o Zijn er meer dan 12 tweetallen dan zijn deze tweetallen een 

wisseltweetal bij één van de speelvelden. 

 Bij elk speelveld krijgt één tweetal een volleybal. 

 Het is de bedoeling dat een tweetal punten scoort door de bal te laten 

stuiteren in een vak en vervolgens zonder dat deze gevangen wordt 

nogmaals stuitert. 

o Tweetallen in andere vakken kunnen verdedigen door de bal te 

vangen voordat deze twee keer gestuiterd heeft. 

o Vervolgens wordt het spel vervolgd door dit tweetal. 

 De tweetallen houden zelf bij hoeveel punten zij hebben. 

 Geef aan dat de leerlingen zelf in de gaten houden dat de puntentelling 

eerlijk verloopt. 
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Ronde 1: 

 Het tweetal met de volleybal begint met het spel. 

 In dit geval moet de bal eerst in het eigen vak stuiteren en vervolgens 

in het vak van een ander tweetal stuiteren (net als bij tafeltennis). 

 Het tweetal dat de bal na de “opslag” vangt, mag de bal vervolgens 

direct in een ander vak gooien. Dit hoeft niet meer met stuiter in het 

eigen vak. 

 Na de stuiter mag het tweetal de bal proberen te vangen ter 

verdediging, dit vangen mag ook buiten hun eigen vak. 

 Tweetallen kunnen punten scoren door de bal in het vak bij een ander 

tweetal te gooien en vervolgens twee keer te laten stuiteren. 

o In geval van een wisseltweetal gaat het tweetal waarbij 

gescoord is wisselen met het tweetal aan de kant. 

 Tweetallen kunnen ook punten kwijtraken wanneer de bal direct 

buiten het veld wordt gegooid, in dit geval krijgt het team -1 punt: 

o In geval van een wisseltweetal gaat het tweetal dat de bal 

buiten het veld gooide wisselen met dit tweetal. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil. 

 De leraar vraagt aan alle tweetallen hoeveel punten zij hadden en 

noteert dit. 

 

Ronde 2: 

 De tweetallen met de meeste punten komen bij het eerste speelveld, 

de tweetallen met de meeste punten daarna komen bij het middelste 

speelveld en de teams met de minste punten komen bij het laatste 

speelveld. 

 De regels blijven precies hetzelfde, er kom echter wel één regel bij: 
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 In deze ronde mogen de tweetallen de bal niet meer in het vak gooien 

waar de bal vandaan komt. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel weer stil. 

 De leraar vraagt opnieuw de scores van alle tweetallen. 

 De eindscore kan door de leraar worden opgemaakt en de winnaar kan 

worden bepaald. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 20 “klimmen en klauteren” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 Touwen 

 12 Lintjes (2 groene, 5 rode, 5 gele) 

 8 touwtjes 

 2 toverkoorden 

 2 Kasten 

 1 Bank 

 2 dikke matten 

 3 kleine matjes 

 1 of 2 wandrekken 

 Pittenzakjes 

 Zandloper/stopwatch 

 

Doel van de les 

Het doel van de les is om kinderen na te laten denken over de manier van klimmen. Klimmen kan op meerdere manieren, namelijk op, in en door 

een wandrek een toverkoord volgend, elkaar op verschillende manieren passeren over een verhoogde bank en staand of zittend knoopverhuizen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Omdat niet alle kinderen tegelijk bezig kunnen zijn bij de touwen, zal deze 

les gegeven worden in drie vakken. In de kern draait het om het klimmen en 

klauteren, dus de twee andere vakken moeten zelfstandig op gang gehouden 

worden. 

 

Kern (30 minuten) 

Doel: op verschillende manieren klimmen en klauteren, waarbij bij elk 

onderdeel een andere tactiek/techniek en hulpmiddelen geboden worden. 

Spel: in twee vakken wordt klimmen en klauteren aangeboden, waarbij 

kinderen zich op verschillende manieren moeten verplaatsen. In de les 

moeten de kinderen op, door en om het wandrek een toverkoord volgen, 

zittend en staand knoopverhuizen en elkaar passeren over een bank die tussen 

twee kasten hangt. In het overige vak spelen de kinderen zelfstandig 

diamantroof. 

 

 De zaal is ingedeeld in drie vakken. In twee van die vakken staat een 

situatie voor klimmen en klauteren klaar. 

o Wanneer de touwen in het vak hangen waar ook het wandrek 

staat, dan worden deze twee onderdelen samengevoegd in één 

vak. 

o Hangen de touwen niet in hetzelfde vak als het wandrek, dan 

komt de bok in het vak van de touwen en de kasten met bank 

in het vak van het wandrek. 

 De docent kan er hier ook voor kiezen om twee vakken 

te creëren: één vak waar kinderen drie klim en 

klauteronderdelen doen en een vak met spel. Elke 

ronde duurt dan 12 minuten. 
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o In het eerste vak staat het wandrek uit. Deze staat hierbij recht 

overeind. 

 Door het wandrek is onder, boven, links en recht een 

toverkoord gespannen, welke onderaan begint. 

 Wanneer meerdere wandrekken en minimaal twee 

toverkoorden beschikbaar zijn, kunnen er meerdere 

situaties gecreëerd worden. 

o In vak 1 hangen ook de touwen uit. 

 In elk touw is een knoop gemaakt op basis van een 

achtknoop.  

 Het middelste touw wordt niet gebruikt. Dit touw 

heeft een losse knoop ter hoogte van het hoofd van de 

docent.  

 De knopen hangen op gelijke hoogte, op die manier 

dat kinderen zelfstandig op en af kunnen stappen. 

 Aan elk touw hangt een geel of rood lintje, ter hoogte 

van de helft van het touw. 

o In vak 2 staan twee kasten tegenover elkaar, met daartussen 

een bank op 1 à 1,5m hoogte. 

 Onder de bank ligt minimaal één dikke mat overdwars 

waar kinderen eventueel op kunnen vallen. 

o In vak 3 ligt een dikke mat in de lengte in het midden, met aan 

weerzijde een klein matje tegen de muur. 

 Op de dikke mat liggen pittenzakken. 

o Elk vak duurt acht minuten. 
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Vak 1: Wandrekklimmen en knoopverhuizen 

Wandrekklimmen 

o De kinderen maken zelf tweetallen. 

 Als de één aan het klimmen is, staat de ander onder 

aan het wandrek om eventueel aanwijzingen te geven. 

o Door het wandrek is een toverkoord gespannen. 

 Onder, boven, links en rechts door het wandrek. 

o Het kind knoopt een touwtje om de middel. 

 Aan het touw om de middel knoopt het kind een ander 

touw die losjes om het toverkoord wordt vastgemaakt 

(er zit een enorme lus tussen het toverkoord en het 

touw om de buik). 

o Het kind begint onderaan het wandrek en volgt het toverkoord 

door het wandrek. 

 Het touw om het toverkoord moet hierbij vast blijven, 

deze mag niet losgehaald worden. 

o Zodra één kind aan de bovenkant van het wandrek is, mag de 

volgende van een ander tweetal starten. 

 Als de één van het tweetal bij het einde is, mag de 

volgende beginnen. 

 

Knoopverhuizen 

 De kinderen verdelen zich over de twee situaties. 

o De ene helft gaat aan een uiteinde van de touwen staan en de 

andere helft aan de overkant (andere uiteinde van de touwen). 

 De voorste kinderen gaan op de eerste knoop zitten. 

 De kinderen gaan knoopverhuizen tot aan het touw dat niet gebruikt 

wordt. 

Vak 1: Wandrekklimmen en knoopverhuizen 
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o Aan elk touw hangt een geel of rood lintje. Het lintje geeft aan 

hoe het kind de knoop moet gebruiken. 

 Hangt er een blauw lintje, dan moet het kind op de 

knoop gaan staan. 

 Hangt er een geel lintje, dan moet het kind op de 

knoop gaan zitten. 

 Kinderen gaan knoopverhuizen tot de laatste knoop. 

o Hier stappen ze af en gaan ze achteraan staan in de rij aan de 

andere kant. 

 Het volgende kind mag starten als degene ervoor bij het 3e touw is. 

 

Vak 2: Passeren 

 De kinderen maken twee groepen. 

o De ene groep gaat achter de ene kast staan, de andere groep 

achter de andere kast. 

o De voorste van de groepen mogen op de kast staan. 

 De kinderen moeten over de bank heen, zonder ervan af te vallen. 

o Tegelijkertijd loopt er vanuit de andere kant ook een kind over 

de bank om naar overkant te gaan. 

o De kinderen moeten elkaar passeren. 

 De kinderen bedenken zelf verschillende manieren om 

elkaar te passeren. 

 De kinderen moeten minimaal twee manieren 

geprobeerd hebben. 

 Zodra het tweetal aan beide kanten de overkant heeft bereikt, 

klimmen zij van de kast af. 

 Het volgende koppel mag proberen de overkant te bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak 2: Passeren 
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o Dit moet op een andere manier dan het voorgaande koppel. 

Eén manier van passeren mag niet twee keer achter elkaar aan 

uitgevoerd worden. 

 Wanneer alle leerlingen geweest zijn, beginnen de groepen weer 

opnieuw. 

 In dit geval beginnen de teams beiden door aan de bank te hangen aan 

de onderkant met beide handen en voeten. 

 Beide leerlingen proberen weer naar de overkant te komen en elkaar 

te passeren. 

 

Vak 3: Diamantroof 

 Doel van het spel is, om als rover, zoveel mogelijk pittenzakken op 

de kleine matjes te krijgen, zonder getikt te worden. 

 Twee kinderen doen een lintje om, zij zijn de tikkers. 

o De tikkers staan bij de dikke mat. 

 De andere kinderen beginnen bij één van de kleine matjes. 

o De rovers proberen een pittenzak van de dikke mat af te 

pakken en deze naar de overkant te brengen. 

o De tikkers proberen dit te voorkomen en mogen de rovers 

tikken. 

 Als een rover getikt wordt, moet hij/zij terug naar het matje en mag 

het daarna pas weer opnieuw beginnen. 

o Heeft de rover al een pittenzak in de handen, dan wordt deze 

terug gelegd en gaat de rover daarna weer naar het kleine 

matje om opnieuw te starten. 

 De rovers krijgen twee minuten de tijd om zo veel mogelijk 

pittenzakken te verzamelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak 3: Diamantroof 
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o Zodra de zandloper leeg is, stopt het spel en worden de 

pittenzakken geteld en terug gelegd op de dikke mat. 

 Twee andere kinderen worden nu de tikker. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 21 “Voetbal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

Vak 1 pass nauwkeurigheid: Vak 2 dribbelen: Vak 3 wedstrijd: 

 4 of 8 kastdelen 

 8 slagbalpaaltjes/pionnen met 

meterstok (als er niet genoeg kastdelen 

zijn) 

 2 voetballen 

 2 stopwatches 

 16 lintjes (4 kleuren) 

 8 slagbalpaaltjes 

 8 lintjes (4 kleuren) 

 7 voetballen/trefballen 

 1 korf 

 1 stopwatch 

 2 goaltjes of 4 pionnen 

 1 scorebord 

 1 voetbal 

 1 stopwatch/zandloper 

 

Doel van de kern 

Kinderen leren in drie vakken kennis maken met verschillende aspecten van voetbal. In twee van de drie vakken is het gericht op het individueel 

verbeteren van de voetbalvaardigheden zoals passen en dribbelen. In één vak moeten de kinderen samenwerken in een wedstrijdvorm.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (30 minuten) 

Doel: kinderen leren in drie vakken kennis maken met verschillende 

aspecten van voetbal. In twee van de drie vakken is het gericht op het 

individueel verbeteren van de voetbalvaardigheden zoals passen en 

dribbelen. In één vak moeten de kinderen samenwerken in een 

wedstrijdvorm. 

 

Vak 1 pass nauwkeurigheid: 

Er zijn twee situaties uitgezet waar de kinderen zich over gaan verdelen. Er 

zijn dus drie à vijf kinderen per situatie. De kinderen hebben allemaal een 

andere rol die telkens wordt gewisseld. 

 Zet twee situaties uit waarbij vier goaltjes in een vierkant van 

ongeveer vier bij vier staan. 

 Leg bij elke situatie een stopwatch en een voetbal neer. 

 Het beste zou zijn als bij beide situaties de goaltjes bestaan uit 

kastonderdelen (dan kan de bal hier tegenaan geschoten worden). 

 Lukt dit niet dan zet je één situatie uit met kastonderdelen en één 

situatie met slagbalpaaltjes/pionnen. 

 Elk goaltje krijgt een andere kleur aan de hand van lintjes (rood, 

groen, geel, blauw). 

 Eén leerling gaat in het midden van het vierkant staan met voetbal. 

 Een andere leerling houdt de tijd bij op de stopwatch. 

o Elke leerling komt één minuut in het midden te staan. 

 De andere leerlingen staan om het vierkant om de bal te pakken en 

deze terug te schoppen naar de leerling in het midden. 

 De leerling met de stopwatch roept een kleur wanneer de bal stilligt 

in het midden bij de leerling. 

Kern 

Vak 1 pass nauwkeurigheid: 
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o Op dit moment draait de leerling naar het goaltje met de 

juiste kleur en schiet de bal met de binnenkant deze kant op. 

o Wanneer de bal terugkaatst, neemt de leerling de bal weer 

aan. 

o Wanneer de bal uit het vierkant raakt, halen de leerlingen die 

eromheen staan deze weer op en schieten hem terug naar de 

middenman. 

o Zodra de bal weer stilligt in het midden, roept de leerling met 

de stopwatch weer een volgende kleur. 

o Dit gaat door totdat de minuut voorbij is. 

 Na één minuut krijgen de leerlingen een andere rol, dit wordt een 

aantal keer doorgedraaid zodat iedereen aan de beurt is geweest. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil en wordt er van vak 

gewisseld. 

 

Vak 2 dribbelen: 

Dit vak werkt met hetzelfde principe als vak één. Eén leerling heeft de 

stopwatch in zijn handen en bepaalt de route van de leerlingen aan de hand 

van kleuren roepen. Na twee minuten wisselt de leerling met de stopwatch 

met één van de leerlingen met een voetbal, enzovoorts. De rest van de 

leerlingen staat aan de zijkant van het veld met een voetbal. 

 Leg minimaal acht voetballen/trefballen in een korf aan de zijkant 

van het veld. 

 Leg een stopwatch aan de zijkant van het veld en geef een vaste 

volgorde van wisselen aan voor de leerlingen. 

 Zet een aantal slagbalpaaltjes (of pionnen met meterstok) met 

verschillende kleuren lintjes willekeurig in de zaal neer. 

Vak 2 dribbelen: 
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 De leerling die als eerste genoemd is in de volgorde, pakt de 

stopwatch. De overige leerlingen pakken allemaal een bal en gaan 

achter de lijn aan de zijkant staan. 

 De leerling met de stopwatch houdt de tijd bij, hij heeft twee 

minuten de tijd. 

o Deze leerling begint met het roepen van een kleur 

(bijvoorbeeld: “geel”). 

o Vervolgens dribbelen alle kinderen om een paaltje met een 

geel lintje erom en weer terug naar de zijlijn. 

o Als iedereen terug is roept de leerling twee kleuren achter 

elkaar (bijvoorbeeld: “geel – rood”). 

o De leerlingen met bal dribbelen nu om een paaltje met een 

geel lintje, vervolgens een paaltje met een rood lintje en weer 

terug naar de zijlijn. 

o Nu roept de leerling drie kleuren achter elkaar, enzovoorts. 

 Wanneer de twee minuten voorbij zijn, is de volgende leerling in de 

volgorde aan de beurt. 

o Niet alle leerlingen zullen aan de beurt komen met het 

roepen, dit is niet erg. 

 De leerlingen die hierna volgen met roepen mogen telkens beginnen 

een aantal van drie kleuren. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil en wordt er van vak 

gewisseld. 
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Vak 3 wedstrijd: 

De leerlingen spelen in dit vak een wedstrijdje voetbal van drie tegen drie. 

De overige leerlingen gaan op de bank zitten. 

 Zet aan beide kanten van het veld een minigoaltje neer. Als er geen 

minigoaltjes zijn, kunnen de goaltjes ook aan de hand van pionnen 

gemaakt worden. 

 De leerlingen in het vak worden opgedeeld in teams. 

o Als er in dit vak negen of meer leerlingen zitten, worden er 

drie teams van drie leerlingen gevormd. 

o In het geval van acht of minder leerlingen worden er twee 

teams met eventueel een wissel gevormd. 

 In het geval van drie teams houdt het team dat wissel zit de tijd bij 

op een stopwatch of met een zandloper. 

o In dit geval duurt elk partijtje twee minuten. 

 Op de bank staat een scorebord waarbij de teams de score bij 

houden. 

 Wanneer er geen wisselteam op de bank zit, duurt het wedstrijdje de 

volledige acht minuten. 

 Wanneer er een wissel in het team zit, houden de teams een vaste 

wisselvolgorde aan. De leerling die wissel zit houdt de tijd bij. Hij 

zit telkens één minuut op de bank, vervolgens wisselt hij met de 

volgende in de wisselvolgorde. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil en wordt er van vak 

gewisseld. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

 

Vak 3 wedstrijd: 

 

 



 

132 

 

Les 22 “Roofkwartet” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 4 banken 

 16 pionnen 

 4 pittenzakjes 

 4 tennisballen 

 4 kegels  

 4 ringen 

 4 verschillende kleuren lintjes om de teams te onderscheiden 

 

Doel van de les 

De leerlingen moeten in teamverband proberen een kwartet van objecten in hun eigen vak te krijgen. De teams moeten hiervoor een strategie 

verzinnen waarin zij objecten kunnen stelen en verdedigen tegelijk. In het eigen vak zijn de leerlingen namelijk veilig, maar in het vak van de 

tegenstander kunnen zij getikt worden. Het team dat als eerste vier van dezelfde objecten in hun eigen roof vak heeft liggen, heeft gewonnen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Lijnentikkertje” 

Zet voordat de inleiding begint de onderdelen van de kern al neer (banken en 

roofvakken). De objecten blijven voor de veiligheid nog even aan de kant. 

 De leraar kiest drie tikkers uit, deze tikkers beginnen bij de leraar aan 

de zijkant. De tikkers krijgen een lintje. 

 De rest van de leerlingen lopen door de zaal heen. 

 De leerlingen en de tikkers mogen alleen maar over de lijnen in de zaal 

lopen. 

o Dit kunnen alle kleuren lijnen zijn, maar ook de banken die in 

de zaal staan. 

o Loopt een leerling niet over de lijnen dan is hij af. 

o Loopt een tikker niet over de lijnen maar tikt toch iemand, dan 

is de loper niet af. 

 Als een leerling af is, gaat hij met zijn benen wijd boven een lijn staan. 

o Een leerling die hem passeert, kan hem vrij maken door onder 

de benen door te kruipen. 

 Na drie minuten kiest de leraar drie nieuwe tikkers, deze tikkers zijn 

vervolgens ook drie minuten de tikker. Na deze drie minuten kiest de 

leraar nog eenmaal drie nieuwe tikkers. 

 Na tien minuten gespeeld te hebben stopt de leraar het spel. 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 
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Kern (20 minuten) 

“Roofkwartet” 

De klas wordt verdeeld in vier teams. Elk team krijgt een eigen vak in de zaal. 

In elk vak liggen vier objecten (één van elk object in een vak). De teams 

moeten proberen kwartet te krijgen door een object te stelen bij een ander vak. 

Tijdens dit stelen mogen zij wel getikt worden in het vak. In hun eigen vak 

zijn zij wel veilig. 

 Zet vier banken zo in de zaal neer dat er vier verschillende vakken 

worden afgebakend, hou hierbij wel ruimte over aan de zijkant (zie 

opstelling). 

 Zet in elk van de vakken een roof vak uit met pionnen (zie opstelling). 

 Leg in elk vak de volgende objecten neer: 

o één pittenzakje 

o één tennisbal 

o één kegel 

o één ring 

 Verdeel de klas in vier teams door middel van lintjes. 

o Het is niet erg als een team een man meer of minder heeft. Dit 

zou je per ronde ook nog af kunnen wisselen door leerlingen 

van team te laten wisselen. 

 Elk team komt in een vak te staan. 

 Zij mogen niet in hun eigen roof vak komen. 

 

Het spel: 

 De teams moeten proberen kwartet te krijgen van één voorwerp. Dit 

voorwerp mogen zij zelf kiezen. 

 In hun eigen vak zijn de teams veilig. 

Kern 
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 In het vak van een ander team kunnen ze getikt worden door het team 

van dat vak. 

 Leerlingen mogen alleen via het midden naar het vak van een ander 

team, dus niet via de zijkant. 

 Lukt het de leerlingen om in het roof vak van een ander team te komen 

zonder getikt te worden, dan mogen zij één voorwerp pakken en via 

de zijkant teruglopen naar hun eigen vak. 

o De leerling mag nu niet meer getikt worden door een leerling 

van het andere team. 

o De leerling legt nu het voorwerp in zijn eigen roof vak neer. 

o Wanneer dit gebeurd is, mag de leerling weer meedoen aan het 

spel. 

 Het kan dus zijn dat teams dezelfde voorwerpen aan het sparen zijn, 

het is aan de leerlingen om daarachter te komen. 

 Ook moeten de leerlingen zelf bepalen hoeveel leerlingen er in het vak 

achter blijven om andere teams te tikken. 

 Het team dat als eerste een kwartet heeft, gaat op de grond zitten. 

 De leraar stopt het spel en gaat kijken of de kwartet klopt. 

 De leraar zorgt ervoor dat in elk vak weer één van elk object ligt. 

 Vervolgens draaien alle leerlingen één vak door naar rechts. 

 Het spel wordt nogmaals gespeeld. 

 Als er na deze ronde nog tijd is, wordt het voorgenoemde nogmaals 

herhaald. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 23 “Circulatievolleybal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 Volleybalnet in de lengte van de zaal (of toverkoord met badmintonpaaltjes indien er geen volleybalnet is) 

 8 pionnen 

 3 volleyballen 

 3 kleuren lintjes 

 Fluitje 

 

Doel van de les 

Tijdens de les zullen de kinderen vier tegen vier circulatievolleybal gaan spelen, waarbij het team telkens één plekje met de klok mee moet draaien 

nadat zij de bal over het net hebben gegooid. Als een bal verkeerd gegooid wordt (buiten het veld of in het net), moet de gooier het veld uit. Als 

een bal in het veld op de grond valt of een kind de bal laat vallen, gaat het kind dat de fout maakt het veld uit. Een kind kan weer in het veld komen 

als zijn ploeg de bal kan vangen. Het team krijgt één punt als het veld van de tegenstander leeg is.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten): atoompje 

Doel: zo min mogelijk punten zien te verdienen. 

Spel: alle kinderen rennen kriskras door de zaal. De leraar heeft een fluitje in 

de handen en kan hiermee tussen de één en vijf keer achter elkaar fluiten. 

Zodra de leraar gefloten heeft, moeten de kinderen zo snel mogelijk groepjes 

maken van dat aantal. Kinderen moeten ervoor zorgen dat zij niet overblijven. 

 

De leraar legt de regels uit. 

 Iedereen rent kriskras door de zaal heen. 

 De leraar roept een getal tussen drie en zes. 

 De kinderen maken zo snel mogelijk groepjes van het aantal dat 

geroepen is 

o Bijv.: docent roept “drie”  groepjes van drie kinderen. 

o Groepjes worden gevormd door kinderen die elkaar een hand 

geven. 

 Kinderen die overblijven en geen groepje meer kunnen maken, krijgen 

één punt. 

 De leraar zorgt dat het spel wordt hervat. 

o Na het noteren van de kinderen met een punt. 

 Het is de bedoeling om zo min mogelijk punten te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding start 

 
Inleiding na groepsvorming 
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Ronde 1 

 De leraar start het spel. 

 Alle kinderen rennen door de zaal. 

 De leraar roept een getal tussen drie en zes. 

o Kinderen die geen groepje meer kunnen maken, worden 

genoteerd en krijgen één punt. 

 De leraar laat de kinderen weer door elkaar rennen en gaat nog een 

aantal keer door met het roepen van getallen. 

 Na drie minuten legt de leraar het spelletje stil. 

 

Ronde 2 

 Er wordt een regel toegevoegd. 

o Groepjes moeten bestaan uit jongens en meisjes om en om die 

elkaar een hand geven. 

o Lukt dit niet, dan worden de overgebleven kinderen genoteerd. 

 De leraar start het spel opnieuw. 

 De leraar roept weer een getal tussen drie en zes. 

o Kinderen die geen groepje meer kunnen maken met jongens en 

meisjes om en om worden genoteerd en krijgen één punt. 

 De leraar laat de kinderen weer door elkaar rennen en gaat nog een 

aantal keer door met fluiten. 

 Na drie minuten legt de leraar het spelletje stil. 
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Kern (20 minuten): Circulatievolleybal niveau 1 

Doel: scoren door de bal bij de tegenstander binnen de lijnen op de grond te 

krijgen, maar scoren van de tegenstander voorkomen. 

Spel: aan beide kanten van het net staan vier kinderen opgesteld in ruitvorm 

(zie plattegrond). De eerste bal wordt over het net gegooid, het team draait 

één plekje door met de klok mee. Eén van de kinderen aan de andere kant 

vangt de bal. De bal wordt opnieuw over het net gegooid en het andere team 

draait net zo een plekje met de klok mee. 

Valt de bal op de grond, dan gaat het kind dat de fout maakt het veld uit. Gaat 

de bal uit het veld, dan gaat het kind dat de fout maakt het veld uit. De leerling 

die het dichtst bij de vallende bal staat, is de leerling die de fout heeft gemaakt. 

Als team wordt geprobeerd om alle kinderen uit het andere team uit het veld 

te spelen. 

 

De opstelling: 

 Over de lengte van het veld wordt een volleybalnet gespannen, ter 

hoogte van 1,8 meter. 

o Als er geen volleybalnet van 1,8 m aanwezig is, kan de leraar 

een toverkoord spannen over de lengte van de zaal. 

o Aan het toverkoord hangt de leraar lintjes, zodat het touw goed 

zichtbaar is. 

 Op de hoeken van de velden zijn pionnen neergezet, ter 

verduidelijking van de uitlijnen. 

 

Het spel: 

 De leraar verdeeld de groep in teams van vier kinderen. 

o Als er niet overal teams van vier gemaakt kunnen worden, 

maakt de leraar teams van drie met wissels. 

Kern 
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o Als er overal teams van vijf gemaakt kunnen worden, doet de 

leraar dit. Hier zit dan één kind als wissel aan de kant bij elk 

team. 

 Elk team wordt door de leraar in een veld neergezet. 

 Het spel wordt gespeeld tegen het team dat aan de overkant van het 

net staat. 

 Na vierminuten stopt elk spelletje. 

 Vervolgens draaien alle teams één veld door naar links, hierdoor 

komen zij tegen een nieuw team te staan. Het team dat het meest links 

in de zaal staat, moet nu dus doordraaien naar de overkant. 

 Nadat alle teams tegen elkaar hebben gespeeld, is de tijd om. 

 

De leraar legt de regels uit aan de hand van een voorbeeld: 

 Aan beide kanten staan evenveel kinderen in het veld (afhankelijk van 

de grootte van de groep). 

o Er staan altijd maximaal vier kinderen in het veld. 

o Als een team meer dan vier kinderen heeft, heeft dit team een 

wissel. 

o Als er geen zes viertallen gemaakt kunnen worden, dan wordt 

er tegen een drietal altijd drie tegen drie gespeeld. 

o Bij meer dan vier kinderen per team is er één wissel. 

 Kinderen met een bal in de handen mogen niet lopen. 

 De bal wordt over het net gegooid. 

o Dit mag vanaf elke positie in het veld. 

 Na elke bal over het net draait het gooiende team één plekje met de 

klok mee. 

o De wissel doet ook mee met het doordraaien, één leerling uit 

het veld wordt wissel en de wissel komt in het veld te staan. 
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 De tegenstander probeert de bal te vangen. 

 De bal wordt door de tegenstander (de vanger) ook weer over het net 

gegooid. 

o Ook dit team draait één plekje met de klok mee. 

o De leraar bepaalt hoe vaak de bal geraakt moet worden binnen 

de teams. De leraar doet hiervoor een lintje om 

o Voor elk nieuw partijspel wisselt de leraar het lintje voor een 

andere kleur. 

 Rood: er mag maar één kind per team de bal raken, 

voordat deze over het net wordt gegooid. 

 Geel: twee kinderen moeten de bal raken, voordat deze 

over het net wordt gegooid. 

 Groen: drie kinderen moeten de bal raken, voordat deze 

over het net wordt gegooid. 

 Komt de bal op de grond of laat een kind de bal vallen? 

o Het kind dat de fout maakt, moet het veld uit. 

 Bal buiten het speelveld op de grond of in het net? 

o Het kind dat de bal gooide, moet het veld uit. 

 Als er een kind uit het veld moet, wordt het spel verder gespeeld met 

één kind minder. 

o Zodra er nog twee kinderen in het veld staan, dan wisselen zij 

na elke gooi over het net van plaats. 

o Wordt de bal gevangen door een teamgenoot, dan mag het kind 

buiten het veld weer op de lege plaats het veld in.  

 Meer dan vier kinderen per team?  Het kind dat op 

wissel stond, mag het veld in. 

o Wanneer een kind uit het veld is, kan hij/zij weer terugkomen 

wanneer de bal over het net gevangen wordt. 
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 Het team krijgt één punt als het veld van de tegenstander leeg is. 

o De kinderen houden zelf te stand bij. 

o Elke punt mag het team één blok tegen de muur achter het veld 

neerleggen. 

 Als de vier minuten nog niet om zijn, wordt er opnieuw gespeeld. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 24 “Balanceren” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 1 Klimrek 

 6 Banken  

 1 Rekstok 

 10 meterstokken 

 8 Matjes (6 stoeispelen/ 2 balanceren) 

 15 lintjes (10 stoeispelen/ 5 voetbal) 

 10 Pittenzakjes  

 10 Hoepels (6 stoeispelen/ 4 balanceren) 

 10 Pionnen 

 2 Voetbaldoeltjes (4 pionnen indien doeltjes niet aanwezig) 

 1 Voetbal 

 Kijkwijzers 

 Zandloper of stopwatch 

 

 

Doel van de les 

Het doel van deze les is om zoveel mogelijk verschillende manieren te bedenken om het balanceren uitdagend te maken. Hierbij mogen kinderen 

elkaar niet na-apen en moeten ze minimaal vijf verschillende mogelijkheden bedenken om de balansoefeningen uit te voeren.   
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Omdat niet alle kinderen tegelijk bezig kunnen zijn bij het balanceren, wordt 

deze les gegeven in drie vakken. In de kern draait het om het balanceren, dus 

de andere vakken moeten zelfstandig op gang gehouden worden.  

 

Kern (30 minuten) 

Doel: op verschillende manieren balanceren, waarbij de kinderen gebruik 

kunnen maken van verschillende situaties, materialen en manieren om te 

balanceren. 

 In één vak wordt balanceren aangeboden, waarbij de kinderen 

verschillende “uitdagingen” moeten bedenken (minimaal vijf per 

ronde). In de andere twee vakken zijn de kinderen zelfstandig bezig met 

stoeispelen met kijkwijzers en een spel voetbal (drie tegen drie). 

 

De zaal is ingedeeld in drie vakken. In alle vakken staan de materialen en 

situaties klaar. 

 In vak één staat het wandrek uit. Deze staat hierbij recht overeind. Twee 

banken hangen met het uiteinde (met wieltjes) in het wandrek. De ene 

bank hangt op de derde sport en de andere bank op de vijfde sport. 

 In het eerste vak liggen tien meterstokken achter elkaar op de grond. Op 

deze meterstokken ligt een bank omgekeerd, met aan beide zijden op 

0,5 meter afstand een matje. De bank kan nu rollen over de 

meterstokken tussen de matjes. 

 Tevens een rekstok met de uiteinden elk op een turnmatje en een bank 

op de kop op de grond. 

 In het eerste vak ligt als laatste ook nog klein materiaal klaar in een bak.  
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o Pionnen, hoedjes, hoepels, pittenzakjes, stokken, ballen, 

tennisballen. 

o Er liggen ook een papiertje met pen waarop kinderen nieuwe 

ideeën kunnen schrijven. 

 In vak 2 liggen kleine matjes verspreid over het vak. Aan de zijkant van 

het vak liggen kijkwijzers klaar met vormen van stoeispelen. Bij de 

kijkwijzers ligt ook klein materiaal klaar. 

o Hoepels, ballen, lintjes. 

 In vak 3 staan twee doeltjes tegenover elkaar aan de korte zijde van het 

vak. In één van deze doeltjes ligt een bal klaar en liggen rode vier rode 

lintjes op het doel. 

o Als er geen doeltjes aanwezig zijn, kan er ook voor gekozen 

worden om aan beide kanten twee pionnen te gebruiken als doel. 

De bal moet dan binnen de pionnen de muur raken om te scoren 

(dus niet hoger dan de pionnen). 

 Na acht minuten fluit de docent om te wisselen. 

o De kinderen leggen alle materialen terug op de plaats en gaan 

op de bank zitten. 

 

Vak 1: balanceren 

 In het vak zijn verschillende balanceersituaties uitgezet. 

o In het vak ligt ook klein materiaal klaar. 

 De kinderen gaan zelfstandig aan de slag met de balanceersituaties. 

 In het vak moet elke groep kinderen minimaal vijf verschillende 

manieren bedenken om de balanceeroefeningen uit te voeren. 

o Dit mag van vooruit lopen met obstakels gaan tot “blind” lopen 

als het maar veilig gebeurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak 1: 
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 Als er een nieuwe vorm uitgevoerd wordt, wordt deze opgeschreven op 

het papiertje dat klaarligt. 

 Per groep moeten er minimaal vijf vormen op het papier geschreven 

worden. 

 Na acht minuten haalt de docent het beschreven papier weg en legt er 

een nieuw papiertje neer voor de volgende groep. 

o Elke groep krijgt een eigen papiertje. 

o Aan het einde van de les kan de docent benoemen welke 

manieren er geoefend zijn. 

 

Vak 2: stoeispelen 

 De kinderen maken zelf tweetallen. 

o Per tweetal is er één matje. 

o Als er te weinig matjes zijn, kunnen er drietallen gemaakt 

worden. Er is dan telkens één kind scheidsrechter en hij/zij mag 

daarna tegen de winnaar. 

 Per tweetal kijken de kinderen welke kijkwijzers er bij het matje liggen. 

o De kijkwijzers blijven constant liggen. De kinderen mogen 

kijken en pakken het materiaal wat nodig is. 

o Stoeispelen worden uitgevoerd op de daarvoor bestemde matjes. 

o De tweetallen (of drietallen) moeten minimaal drie 

verschillende stoeispelen hebben uitgevoerd (drie matjes bij 

langs). 

o Telkens als een tweetal (of drietal) klaar is met een van de 

stoeispelen, wordt het materiaal terug gelegd en wordt een 

nieuw stoeispel gekozen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak 2: 
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Vak 3: voetbal 

 De kinderen verdelen het groepje in twee gelijke teams.  

o Eén van de teams doet de lintjes om  

o Er wordt drie tegen drie gespeeld. 

 De wissels gaan zitten op de bank. 

 Naast het veld (op de bank) staat een zandloper of een stopwatch indien 

de zandloper niet aanwezig is. Zodra de zandloper leeg is (één of 

anderhalve minuut), wordt er gewisseld. 

o Het kind dat op de bank zit, mag zelf kiezen met wie hij/zij 

wisselt. 

o De docent houdt in de gaten dat niet telkens hetzelfde kind als 

wissel op de bank zit.  

 Als er gescoord wordt, krijgt het scorende team een punt. 

o Punten worden bijgehouden op het scorebord. 

 Als er geen scorebord aanwezig is, wordt de score 

bijgehouden door de kinderen zelf. 

 Het gaat hier niet zozeer om het bijhouden van de 

punten, maar dat de kinderen het spel zelf op gang 

kunnen houden. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

 

Vak 3: 
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Leskaarten Stoeispelen 

 

 

1. Ga tegenover elkaar staan in opdrukstand 

2. Tel af (3,2,1) 

3. Probeer de ander op de buik te krijgen 
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1. Ga tegenover elkaar staan met een lijn ertussen 

2. Pak elkaars hand vast 

3. Tel af (3,2,1) 

4. Probeer de ander over de lijn te trekken 
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1. Ga tegenover elkaar zitten op de knieën 

2. Tel af (3,2,1) 

3. Probeer de ander op de rug te krijgen (= 1 punt) 

4. Wie scoort de meeste punten? 
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1. Ga tegenover elkaar zitten op de knieën met de bal in het midden 

2. Tel af (3,2,1) 

3. Pak de bal en probeer deze aan de overkant op de grond te drukken 
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1. Ga met de rug tegen elkaar zitten 

2. Tel af (3,2,1) 

3. Wie het eerst de dikke teen van de ander raakt of pakt wint 
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1. Ga tegenover elkaar staan met een lintje achter in je broek 

2. Tel af (3,2,1) 

3. Probeer het lintje van de ander te pakken (=1 punt) 

4. Wie scoort de meeste punten? 
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1. Ga tegenover elkaar staan met de hoepel ertussen 

2. Tel af (3,2,1) 

3. Probeer de ander met minimaal 1 voet in de hoepel te trekken/ duwen 
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1. Een persoon gaat op handen en knieën zitten 

2. De ander zit ernaast op de knieën 

3. Bedenk manieren om de ander op de rug te krijgen 

 Dit heet kant 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Urbxb1aHq5BfzM&tbnid=H3AyxAxGtjWWxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dcspaarndam.nl/?page_id%3D825&ei=cgg9U9PqCoKutAaI1IDwCw&bvm=bv.64125504,d.Yms&psig=AFQjCNEhGje2fvW-l1A9aHCkFJVEkrBmvg&ust=1396595177430867
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Les 25 “Jongleren” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 1 zak ballonnen 

 10 tennisballen 

 10 badmintonrackets 

 10 shuttles 

 10 volleyballen 

 Volleybalnet /badmintonnet/toverkoord (wat voor handen is) 

 Fluitje 

 Lintjes 

 Banken/pionnen om de vakken uit te zetten 

 

Doel van de les 

In deze les gaan de kinderen bezig met het jongleren met verschillen materialen. Zij zullen hierbij onderhands of bovenhands moeten overspelen 

om het voorwerp bij de ander te krijgen. Het gaat er in deze les niet om het winnen van de ander, maar om het samen overspelen om zoveel mogelijk 

punten te krijgen.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

Doel: wennen aan het materiaal en ervoor zorgen dat het voorwerp zo min 

mogelijk op de grond terecht komt. 

De kinderen zullen wennen aan de verschillende materialen die tijdens de les 

gebruikt gaan worden. Zij moeten met één van de te gebruiken materialen door 

de zaal gaan hooghouden en proberen er hierbij voor te zorgen dat het voorwerp 

niet op de grond valt. Op teken van de docent moeten de kinderen met een ander 

wisselen van voorwerp. 

 

Zet voordat de inleiding begint de opstelling van de kern al klaar. Dit scheelt 

tijd tussen de inleiding en de kern. 

 Voor elk kind is er een voorwerp om te jongleren: 

o Volleybal 

o Tennisbal 

o Badmintonracket + shuttle 

o Ballon 

 Indien mogelijk zijn de getallen van de voorwerpen zoveel mogelijk 

gelijk (vb. 6-6-6-6). 

 De docent heeft van elk voorwerp één of twee extra in de berging liggen. 

 

De docent legt de regels uit. 

 Elk kind loopt door de zaal en heeft zijn/haar eigen voorwerp(en) om te 

jongleren. 

 Alle voorwerpen worden met de handen hooggehouden, maar de manier 

van hooghouden is verder vrij voor de kinderen. 

o Een volleybal: deze wordt omhoog gegooid en weer gevangen. 

o Een tennisbal: deze wordt omhoog gegooid en weer gevangen. 
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o Badmintonracket met shuttle: met het racket de shuttle 

hooghouden, zonder dat deze de grond raakt. 

o Ballon: deze wordt hooggehouden, zonder dat de ballon de 

grond raakt. 

 Na 1,5 minuut fluit de docent en gaan de kinderen stilstaan. 

 De kinderen wisselen van voorwerp. 

o Als iedereen een ander voorwerp heeft, gaan de kinderen verder 

met het hooghouden. 

o Als een kind verder moet met hetzelfde voorwerp, dan mag deze 

gewisseld worden bij de docent. 

 De docent fluit opnieuw en de kinderen wisselen opnieuw van 

voorwerp. 

o Dit wordt herhaald totdat de kinderen alle voorwerpen gehad 

zouden moeten hebben (dus vier keer hooghouden). 

 Na zes minuten fluit de docent af. 

o De kinderen leveren de voorwerpen in bij de docent en gaan 

zitten op de bank. 

 

Kern (20 minuten) 

Doel: in tweetallen zo veel mogelijk overgooien of -spelen met het voorwerp. 

De kinderen gaan in tweetallen overgooien of overspelen met het voorwerp in 

het vak waarin ze staan. Voor alle voorwerpen geldt dat deze bovenhands of 

onderhands overgespeeld of -gegooid moeten worden. De docent bepaalt met 

behulp van kleuren lintjes wanneer de kinderen de bovenhandse of onderhandse 

manier moeten gebruiken. Samen proberen de kinderen er in tweetallen voor te 

zorgen dat het voorwerp zo min mogelijk de grond raakt. De docent vraagt na 

elke ronde na welke manier beter werkte voor de kinderen. 

 

Kern 
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De zaal is ingedeeld in vier vakken aan de hand van banken. Als er niet genoeg 

banken aanwezig zijn kan dit ook met pionnen gebeuren (zie plattegrond). 

 In twee van deze delen (liggen naast elkaar) wordt een net overdwars 

gespannen. 

o Het net hangt op 1,5 m hoogte. 

o Indien niet mogelijk: er kan ook een toverkoord over de breedte 

van de twee vakken gespannen worden. Deze moeten dan 

zichtbaar gemaakt worden met behulp van (blauwe of groene) 

lintjes die eraan gehangen worden. 

 In elk vak liggen de benodigde voorwerpen/materialen. 

o De badmintonrackets met shuttles en volleyballen liggen beide 

in een vak waar een net gespannen is. 

o De ballonnen en tennisballen liggen beide in een vak zonder net. 

 

De docent legt de regels uit 

 De kinderen maken tweetallen. 

o Indien niet mogelijk: er mag eventueel één drietal gevormd 

worden in nood. 

 De tweetallen worden verdeeld over de vier vakken. 

o In elk vak staan evenveel tweetallen. 

o De tweetallen gaan tegenover elkaar staan (met of zonder net 

ertussen). 

o De docent geeft aan in welke richting de tweetallen staan (zie 

plattegrond). 

 De tweetallen zorgen er samen voor dat het voorwerp zo vaak mogelijk 

overgespeeld/gegooid worden. 

o Het voorwerp moet zo min mogelijk de grond raken. 
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 De docent bepaalt op welke manier de kinderen de voorwerpen moeten 

hooghouden door middel van een fluitje. Op het moment dat de docent 

fluit hangt hij een lintje om zijn nek: 

o Rood lintje: het voorwerp moet onderhands gespeeld/gegooid 

worden. 

o Geel lintje: het voorwerp moet bovenhand gespeeld/gegooid 

worden. 

 Het gaat hierbij niet om wedstrijdjes tegen andere kinderen, het maakt 

niet uit of het lukt. Het gaat erom dat kinderen zelf kunnen ervaren 

welke manier het beste werkt. 

 De docent geeft van elk voorwerp een voorbeeld van de manier van 

gooien. 

o Volleybal: met twee handen (OH: langs het lichaam/ BH: boven 

het voorhoofd). 

o Tennisbal: links of rechts (OH: langs het lichaam/ BH: langs/ 

over het hoofd). 

o Shuttle: met één hand het racket vast (OH: naast het lichaam/ 

BH: boven het hoofd). 

o Ballon: links of rechts (OH: naast het lichaam/ BH: boven het 

hoofd). 

 De tweetallen tellen het aantal keren dat het voorwerp de grond raakt. 

 Na vier minuten fluit de docent af. 

o De kinderen leggen de voorwerpen terug waar het vandaan komt 

en wisselen op het teken van de docent door naar het volgende 

vak. In het ene geval zullen leerlingen dus met een net moeten 

overspelen, in het andere geval zonder een net. 
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Ronde-indeling 

 Elke ronde duurt vier minuten. 

o De kinderen houden hoog met de voorwerpen uit het vak waarin 

de tweetallen staan. 

 De docent laat duidelijk zien welk lintje hij/zij om het lichaam hangt. 

o De kinderen gaan op de bijbehorende manier overspelen 

/overgooien. 

 Na anderhalve minuut legt de docent de ronde even stil aan de hand van 

een fluitsignaal en vervangt het lintje voor het andere lintje. 

o De kinderen houden het voorwerp nu op de andere manier hoog. 

 Als drie minuten van de ronde voorbij zijn, legt de docent de ronde 

nogmaals even stil aan de hand van een fluitsignaal. 

o De docent hangt nu beide lintjes om het lichaam. 

o De kinderen mogen zelf bepalen of ze bovenhands of 

onderhands het voorwerp hooghouden. 

 Na vier minuten fluit de docent af. 

o De kinderen leggen de voorwerpen weg. 

 De docent laat de kinderen doordraaien. 

 De volgende ronde wordt gestart. 

o De docent laat duidelijk zien welk lintje om het lichaam hangt. 

o De tweetallen starten weer met hooghouden. 

 Als er vier rondes voorbij zijn fluit de docent af. 

o De kinderen ruimen de voorwerpen op en gaan op de bank 

zitten. 

 De docent haalt de netten weg. 

 De docent vraagt aan de kinderen op welke manier het voorwerp minder 

de grond raakte. 
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o Vingers omhoog bij de kinderen waar het voorwerp onderhands 

minder op de grond viel. 

o Vingers omhoog bij de kinderen waar het voorwerp bovenhands 

minder op de grond viel. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 26 “Vervolg: Zoek de Koning” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 4 banken 

 2 kasten 

 4 hoepels 

 12 pionnen 

 1 turnmatje 

 1 krijtje 

 1 fluitje 

 1 stok kaarten 

 

Doel van de kern 

Deze les is een uitbreiding op les 1. Het spel wordt uitgebreid en er wordt een beroep gedaan op de balans van de leerlingen. De kinderen moeten 

in teamverband zo snel mogelijk alle kaarten van de juiste soort (ruiten, harten, klaveren of schoppen) in hun eigen hoepel krijgen. De leerlingen 

lopen één voor één van hun hoepel naar de mat om een kaart te pakken. Wanneer alle kaarten van de juiste soort in de hoepel liggen, moeten zij 

gaan zitten. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Reactieloop” 

 De leraar staat aan de zijkant met een fluitje in zijn handen. 

 In elke hoek van de zaal staat een pion. 

o Zet deze ver genoeg naar binnen zodat de leerlingen buitenom 

kunnen lopen. 

 De gehele klas start bij één pion. 

o Zij beginnen allemaal met joggen om de pionnen in dezelfde 

richting. 

 De leraar verzorgt gedurende de loop verschillende keren een 

fluitsignaal: 

o Eén keer fluiten = omdraaien en in tegengestelde richting lopen 

o Twee keer fluiten = op je buik liggen, opstaan en weer 

doorlopen 

o Drie keer fluiten = zijwaarts lopen met je gezicht naar de muur 

 Na twee minuten geeft de leraar aan dat de leerlingen moeten stoppen 

bij de eerstvolgende pion. 

 De leraar geeft nu aan dat de volgorde omgedraaid is, dus: 

o Eén keer fluiten = zijwaarts lopen met je gezicht naar de muur 

o Twee keer fluiten = op je buik liggen, opstaan en weer 

doorlopen 

o Drie keer fluiten = omdraaien en in tegengestelde richting lopen 

 Na twee minuten stopt de leraar het spel en gaan de leerlingen op de 

bank zitten. 

 

 

 

 

Inleiding 
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Kern (20 minuten) 

“Zoek de koning” 

De opstelling: 

 Er liggen vier hoepels in de zaal met allemaal een verschillende aas 

speelkaart erin. 

 Vanaf elke hoepel ligt een bank op de kop (met de dunne kant omhoog) 

richting het matje dat in het midden van de zaal ligt, zie opstelling. 

 In de zaal staan vier pionnen met onder elk een verschillende koning 

speelkaart. 

 Nu staan er ook twee kasten in het midden van de zaal met op elk twee 

pionnen. Onder elk van deze pionnen ligt een willekeurige vrouw 

speelkaart. 

 In het midden van de zaal ligt een turnmatje met de rest van het stok 

speelkaarten op de kop verspreidt. 

 Ter hoogte van alle hoepels zet de leraar een streep op de grond met 

krijt. 

o Alle leerlingen moeten achter deze streep wachten. 

 De klas wordt verdeeld in vier teams. 

o Ongelijke teams maakt niet uit, in dit geval moet één leerling 

van het team met minder spelers extra lopen. 

 Elk team start bij een hoepel en heeft dus een harten-, ruiten-, schoppen- 

of klaverenaas in zijn hoepel liggen. 

 

Ronde 1 

 Alle teams starten achter de streep en lopen in een vaste volgorde. 

 Per team mag telkens één speler naar het turnmatje rennen. 

o De leerling moet via de bank die voor de hoepel ligt naar het 

matje toe. 

Kern 
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o De leerling draait hier een kaart om. 

 Is dit een kaart van het soort dat in de hoepel ligt (harten, 

ruiten, schoppen of klaveren) dan mag de speler deze 

meenemen en in de hoepel leggen. 

 Is dit een kaart van de verkeerde soort, dan legt de speler 

deze omgekeerd terug op de mat. 

o Vervolgens rent de speler terug naar zijn team en tikt de 

volgende speler aan. Deze mag nu richting de mat rennen. 

 Terug mag de leerling wel langs de bank lopen. 

 Als een leerling toch een foute kaart heeft meegenomen, moet hij deze 

direct terugbrengen naar de mat. Hij mag nu geen kaart meer omdraaien 

en moet direct terugrennen. 

 Wanneer een team alle speelkaarten van de juiste soort (behalve de 

vrouw en koning) in de hoepel heeft liggen, mogen zij om en om naar 

een pion op de kast rennen voor de vrouw. 

o Ligt de vrouw van de verkeerde soort onder de pion, dan zet hij 

deze pion er weer op en rent hij terug naar zijn team om de 

volgende aan te tikken. 

o Ligt de vrouw van de juiste soort onder de pion, dan neemt hij 

deze mee en rent terug naar zijn team. 

o De volgende van het team mag nu naar een pion op de grond 

rennen om te kijken of de koning hieronder ligt. 

 Wanneer alle speelkaarten inclusief de koning in de 

hoepel liggen gaat het team zitten naast de hoepel. Let 

op! Dit zijn dus 13 kaarten. 

 Heeft het team een verkeerde kaart, dan moet een 

leerling deze eerst terugbrengen. Vervolgens mag deze 

leerling terugrennen om een ander aan te tikken die 

alsnog de juiste kaart gaat halen. 

 Het spel wordt doorgespeeld totdat alle teams de kaarten 

compleet hebben in hun hoepel. 
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 Als alle teams zitten stopt het spel, het team dat als eerste 

alles compleet had, wint deze ronde. 

 

Ronde 2 

 De leraar zorgt ervoor dat in elke hoepel één aas komt te liggen, onder 

elke pion één koning en op de mat weer de rest van het stok kaarten 

omgedraaid. 

 Alle teams schuiven nu één hoepel door naar links (de azen blijven in 

de hoepel liggen). 

 Vervolgens wordt het spel nogmaals gespeeld. 

o De leerlingen moeten goed onthouden welke soort zij nu moeten 

pakken, dit is namelijk veranderd. Let op! Dit zijn dus 13 

kaarten. 

o Wanneer alle speelkaarten inclusief de vrouw en de koning in 

de hoepel liggen gaat het team zitten naast de hoepel. 

o Wanneer alle teams zitten, stopt de leraar het spel weer en kijkt 

wie er gewonnen heeft. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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 Les 27 “Vervolg: Expeditie Robinson” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

Vak 1 “Getallenwonder”:  Vak 2 “IKEA kast”: Vak 3 “Airhockey”: 

 2 ringen met trapezestokken 

 2 trapezoïdes 

 2 banken 

 6 turnmatjes 

 4 pionnen 

 2 getallenreeksen (zie onder deze les) 

 2 pennen 

 Lege A4-tjes 

 2 meterstokken (voor hulp over de 

bank) 

 2 kasten 

 2 pionnen 

 2 banken 

 4 turnmatjes 

 8 blokjes 

 1 zaalhockeybal 

 1 scorebord 

 2 pionnen (bij ongelijke teams) 

 

Doel van de kern 

Doel: kinderen spelen allemaal spelletjes die vergelijkbaar zijn aan spelletjes uit het televisieprogramma. Niet alleen fysiek maar ook cognitief 

worden de kinderen uitgedaagd. Een combinatie van beide factoren zal de kinderen succes doen ervaren. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (30 minuten) 

“Expeditie Robinson” 

Doel: kinderen spelen allemaal spelletjes die vergelijkbaar zijn aan spelletjes 

uit het televisieprogramma. Niet alleen fysiek maar ook cognitief worden de 

kinderen uitgedaagd. Een combinatie van beide factoren zal de kinderen succes 

doen ervaren. 

 Verdeel de klas in zes teams. 

 In elk vak worden twee teams geplaatst. 

 Het is niet erg als één team een leerling meer of minder heeft. 

 Leg eerst alle spellen uit met een voorbeeld voordat alle kinderen 

worden verdeeld. 

 

Vak 1 ”Getallenwonder” 

Dit onderdeel lijkt erg op vak 1 van de eerste les. De leerlingen rennen naar een 

papier toe met een getallenreeks hierop geprent. De leerlingen proberen deze 

getallenreeks in hun hoofd te prenten en lopen vervolgens een parcours. 

 Zet hetzelfde parcours uit als in de eerste les, alleen hang de bank nu op 

zijn kop tussen de trapezoïde en de ringen. 

o Lukt dit niet, dan mag de bank normaal tussen de trapezoïde en 

de ringen hangen. 

o De trapezestok kan door de steunen van de bank. 

o De bank hangt nu dus met de dunne kant naar boven (zie 

opstelling). 

 De kinderen starten nu aan de kant van de ringen (zie opstelling). 

 Naast de kinderen ligt een leeg A4-tje en een pen. 

Vak 1 “Getallenwonder” 
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 Aan de andere kant van het parcours ligt een A4-tje met een 

getallenreeks erop (zie hieronder). 

 Beide teams starten bij de pion naast het lege A4-tje. 

o Hier maken zij een vaste volgorde van lopen. 

 Gedurende het hele spel mag niemand van de teams praten. 

 De eerste in de rij rent het parcours voorbij naar de getallenreeks. De 

leerling mag zelf bepalen hoe lang hij naar het formulier kijkt. 

o Als de leerling een aantal cijfers onthouden heeft, rent hij terug 

over het parcours. 

o De leerling zal achterwaarts over de bank moeten lopen. 

o Bij het balanceren over de bank mag er hulp worden geboden 

door team genoten. 

 Tip! Geef de teamgenoten een meterstok, deze kan als 

ondersteuning dienen bij het balanceren over de bank. 

 Wanneer de leerling het parcours heeft, schrijft hij de cijfers die hij 

onthouden heeft op het lege A4-tje. 

o Op het moment dat de leerling terug is, mag de volgende uit de 

groep gaan. 

o Kinderen moeten alleen zelf bepalen wat handig is, het kan ook 

slim zijn om eerst te wachten op de cijfers die de teamgenoot 

heeft genoteerd. 

 Na acht minuten wordt het spel stilgelegd door de leraar. 

 Het team dat de meeste correcte cijfers achter elkaar op papier heeft 

staan, heeft gewonnen. 
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Vak 2 “IKEA-kast” 

Dit onderdeel vereist veel samenwerking binnen een kleine groep. Wederom 

strijden twee teams tegen elkaar. Het is niet erg als de teams ongelijk zijn, bij 

het team met een man minder komt dan iedereen net iets vaker aan de beurt. 

 Haal beide kasten volledig uit elkaar, zodat er allemaal onderdelen zijn. 

 Verdeel de onderdelen van één kast over de helft van het speelveld, en 

de onderdelen van de andere kast over de andere helft van het speelveld. 

 Beide teams starten bij een pion aan ieders zijkant van het speelveld. 

 Het is de bedoeling dat telkens een tweetal van het team één kastdeel 

gaat ophalen op het speelveld van de tegenstander. 

o Dit mag elk kastdeel zijn, hoeft niet per se het onderste gedeelte 

te zijn (dit is overigens wel handig). 

 Wanneer het tweetal terug is met een kastdeel, tikken zij de volgende 

uit de groep aan. Nu mag het volgende tweetal naar het speelveld van 

de tegenstander om een kastdeel op te halen. 

 Zodra er een aantal kastdelen liggen, mogen de teamleden proberen de 

kast in elkaar te zetten. 

o De teams moeten ervoor zorgen dat uiteindelijk de gehele kast 

weer in elkaar is gezet. 

 Het team dat als eerste de kast in elkaar heeft gezet en met zijn allen op 

de kast zit, heeft gewonnen. 

o Zijn de teams al eerder klaar, dan geeft de leraar de opdracht om 

de kast weer uit elkaar te halen en verspreid te leggen over het 

eigen veld. Het team dat dit het snelste heeft gedaan, heeft 

gewonnen. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil. Als beide teams nog niet 

klaar zijn, heeft het team gewonnen met de hoogste incomplete kast. 

Vak 2 “IKEA-kast” 
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Vak 3 “Airhockey” 

De twee teams moeten proberen hun eigen doel te verdedigen en bij de 

tegenstander te scoren. Turnmatjes die op de grond liggen zijn de goaltjes, 

banken aan de zijkant bakenen het veld af. De puk van het airhockey is in dit 

geval een zaalhockeybal. 

 Leg twee matjes aan één kant van het veld, twee matjes aan de andere 

kant van het veld en baken dit veld af met twee banken die gekanteld 

liggen (zie opstelling). 

o Wanneer je matjes te kort komt, kun je turnmatjes onder de 

zwevende bank vandaan halen en daar dikke matten neerleggen. 

 Aan de zijkant buiten het veldje staat een scorebord. 

 De groep wordt wederom in twee teams verdeeld. 

o Is er een oneven aantal dan staan er bij het team met een man 

minder twee pionnen in de hoeken van hun goal. Dit maakt de 

goal een stukje kleiner. 

o Beide teams kiezen een kant en gaan op de turnmatjes liggen. 

o Alle leerlingen hebben een blokje in hun handen. 

 Geef aan dat de kinderen het blokje niet met hun vingers 

over de rand van het blokje vast moeten houden. Anders 

stuitert de bal tegen hun vingers aan. 

 Eén team brengt de bal in het spel door met zijn blokje de bal weg te 

duwen (net als airhockey) richting de matjes van de tegenstander. 

 De tegenstander probeert deze bal tegen te houden met het blokje en 

hem vervolgens weer terug te duwen. 

o De bal mag niet met de handen worden tegen gehouden, 

kinderen moeten gedurende het spel de handen op het blokje 

houden. 

Vak 3 “Airhockey” 
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 Als een leerling de bal tegen het matje van de tegenstander heeft 

gestoten, heeft dat team één punt. 

o De leerling die het punt gemaakt heeft, gaat snel naar het 

scorebord en wijzigt de score. 

o Het team dat het tegendoelpunt heeft gekregen, mag meteen de 

bal pakken en beginnen. 

o Als ze slim zijn brengen zij zo snel mogelijk de bal in het spel 

aangezien het andere team heel even met een man minder is. 

 Na acht minuten stopt de leraar het spel en kijkt welk team de meeste 

punten heeft behaald. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Getallenreeks Expeditie Robinson 

 
4758294757592385667678888839328756571238775783209231895674323418970431

2108923108978987909436743652537407896672312344524366746743764367231782
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Les 28 “Vervolg: Iemand is ‘m niemand is ‘m” (30 minuten) 

Benodigdheden 

 5 turnmatjes 

 4 trefballen  

 Lintjes (2 kleuren, genoeg voor de hele klas) 

 1 fluitje 

 

Doel van de les 

In dit spel speelt iedereen voor zichzelf. Het is de zaak om zoveel mogelijk anderen af te gooien met een trefbal, maar zelf niet geraakt te worden. 

Alle kinderen staan in het veld. Als een kind een bal in de handen heeft, mag hij/zij hiermee iedereen in het veld proberen af te gooien. Wordt een 

kind rechtstreeks geraakt door een bal, dan gaat het kind zitten op de grond. Door een bal te pakken die langs rolt, mag een kind altijd weer 

meedoen. Tijdens het spel leren de kinderen ook op andere manieren om weer mee te doen in het spel (door een ander te tikken of door te onthouden 

door wie ze afgegooid zijn).  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten): mattenrun 

Doel: zo snel mogelijk op het lege matje terecht komen. 

Het spel: alle kinderen zijn verdeeld over vier groepen. Elk groepje start op een 

mat en heeft zijn eigen nummer, er is in de zaal één leeg matje. Als de docent 

het aantal roept dat gelijk staat aan een groepje (bijv. drie), moet dat groepje zo 

snel mogelijk op de lege mat komen te staan. 

 

 De kinderen worden verdeeld over de matjes op de hoeken van de zaal. 

 De docent legt uit. 

 Er is één leeg matje: dit matje ligt in het midden van de zaal. 

 De docent geeft elk groepje een eigen nummer (‘1’ tot en met ‘4’). 

 Wanneer de leraar het nummer van een groepje roept, rent dit groepje 

zo snel mogelijk naar het lege matje. 

 

Het spel: 

 De docent begint rustig met roepen van “1”: groepje 1. 

 Kinderen uit het groepje met getal 1 rennen naar het lege matje. 

 Nu is dus het matje leeg waar groep 1 op stond. 

 Wanneer de kinderen van groepje 1 op het lege matje staan, roept de 

leraar een ander getal. 

 Kinderen uit het groepje met dat getal rennen naar het nieuwe lege 

matje. 

 De docent doet dit op willekeurige volgorde. 

 Na drie minuten wordt het spel gestopt. 

 

Inleiding 
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Vervolgens legt de docent uit dat het spel wat sneller gaat en dat de groepjes 

sneller moeten reageren. 

 De getallen worden nog steeds door elkaar geroepen. 

 De docent roept al het volgende getal als het rennende groepje op de 

helft is van de afstand naar het lege matje. 

 Als het te snel gaat, moet de docent langer wachten met het geven van 

signalen. 

 Als het te langzaam gaat, roept de leraar de getallen sneller achter 

elkaar. 

 Na drie minuten stopt de leraar het spel. 

 Alle matjes worden aan de kant gelegd. 

 De kinderen gaan zitten op de bank. 

 

Kern (20 minuten): Iemand is ‘m niemand is ‘m 

Doel: zo veel mogelijk kinderen afgooien, maar zelf proberen de bal te 

ontwijken. 

Het spel: iedereen staat in het veld en niemand hoort bij elkaar. De kinderen 

proberen zoveel mogelijk anderen af te gooien, maar zelf de ballen te ontwijken 

of te vangen. Wanneer een kind geraakt is door de bal gaat hij/zij zitten op de 

grond op de plek waar diegene afgegooid is. Uiteindelijk bepaalt de kleur van 

het lintje op welke manier een kind weer mee mag doen met het spel. 

 De docent legt de algemene regels uit. 

 Er zijn vier trefballen in het spel. 

 Kinderen proberen anderen af te gooien, maar zelf de ballen te 

ontwijken. 

 Een kind kan iemand afgooien door in het bezit van een trefbal te komen 

(vangen of van de grond pakken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kern 

 
De docent staat aan de zijkant in het midden van de zaal, in het zicht 

van alle kinderen. 
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 De bal moet rechtstreeks tegen iemand aangegooid worden. 

 Via de muur of grond telt dus niet. 

 Hoofd telt niet, dus dan is een kind niet af. 

 Als een bal rechtstreeks gevangen wordt, is de gooier af. 

 Als de bal door de vanger niet goed gevangen wordt (bal wordt 

losgelaten), dan is de vanger af. 

 Als een kind afgegooid is, gaat diegene op die plek op de grond zitten. 

o Het kind kan weer meedoen door in het bezit te komen van een 

bal. 

 Het kind kan weer meedoen als degene wordt afgegooid waardoor 

hij/zij is afgegooid (het kind moet onthouden door wie hij/zij afgegooid 

is). 

 

Ronde 1 

 De docent gooit vier trefballen het veld in. 

 Kinderen kunnen dus op twee manieren weer meedoen aan het spel. 

 Na drie minuten wordt het spel gestopt. 

 Kinderen gaan zitten op de grond. 

 De docent verzamelt alle ballen. 

 

Ronde 2 

 Het spel wordt aangepast, er komt een regel bij voor de manier waarop 

het kind weer mee mag doen in het spel. 

o De docent legt de regels voor de lintjes uit. 

 Rood: het kind mag weer meedoen als hij/zij iemand tikt die langs rent. 

 Degene die getikt wordt gaat dan op de grond zitten. 
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 Geel: ‘met geheugen’. Het kind moet onthouden door wie hij/zij 

afgegooid is. Als diegene afgegooid wordt, mag het kind weer meedoen. 

 Elk kind krijgt zijn eigen lintje om (de helft geel, andere helft rood).  

 De kleur van het lintje bepaalt op welke manier het kind weer mee mag 

doen. 

 Een kind kan altijd nog weer meedoen als hij/zij een bal in het bezit 

krijgt. 

 De docent gooit weer vier ballen het veld in. 

o Iedereen mag weer meedoen. 

 Het spel wordt na drie minuten weer stilgelegd. 

o De kinderen gaan zitten op de grond. 

o De docent verzamelt alle ballen. 

 

Ronde 3 

 Het spel wordt aangepast voor de kinderen. 

o De kinderen wisselen van lintje. 

 Kinderen die eerst een geel lintje hadden, krijgen nu een 

rode om en andersom. 

o De docent legt nog een keer uit welke regel van meedoen geldt 

voor rood en welke voor geel.  

o Een kind kan altijd nog weer meedoen als hij/zij een bal in het 

bezit krijgt. 

 De docent gooit weer vier ballen het veld in. 

o Iedereen mag weer meedoen. 

 Het spel wordt na drie minuten weer stilgelegd. 

o De kinderen gaan zitten op de grond. 

o De docent verzamelt alle ballen. 
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Ronde 4 

 Het spel wordt voor de laatste keer aangepast. 

o Er wordt weer een regel toegevoegd. 

 Een kind mag alleen iemand afgooien met een ander kleur lintje om. 

o Wordt een kind afgegooid door iemand met een lintje met 

dezelfde kleur, dan geldt dit niet. 

 Daarnaast gelden ook nog de voorgaande regels (dit zijn veel regels, 

maar deze regels zijn allemaal bekend bij de leerlingen aangezien zij dit 

in voorgaande rondes gehad hebben). 

o De kleuren van de lintjes gelden nu niet meer voor de manier 

waarop een kind weer mee mag doen, het geldt alleen als 

groepsindeling. 

 Een kind mag nog steeds weer meedoen als hij/zij een 

bal te pakken krijgt. 

 Een kind mag weer meedoen als hij/zij iemand anders 

tikt. 

 Een kind mag weer meedoen als de leerling die haar af 

heeft gegooid zelf afgegooid wordt. 

 De docent gooit weer vier ballen het veld in. 

o Iedereen mag weer meedoen. 

 Na drie minuten stopt de leraar het spel en is de les voorbij. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 29 “Vervolg: Estafette-spelvorm” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 2 banken 

 6 matjes 

 5 pionnen 

 14 hoepels 

 20 speelkaarten  

o 2 setjes van harten en schoppen: heren, 

vrouwen, azen, tienen, boeren. 

 Lintjes 

 30 pittenzakken 

o Indien minder aanwezig: 

zo veel mogelijk 

 Sommenlijsten 

 10 Antwoordformulieren (elk 

team 1) 

 Antwoordformulier voor de docent 

 2 pennen/ stiften (voor het 

antwoordformulier) 

 Scrabble letters 

 

Doel van de les 

Het doel van de les is om kennis te maken met verschillende vormen van estafettespelen. De estafettes draaien niet om snelheid, maar voornamelijk 

om denkwerk. Je hoeft niet alleen maar snel te zijn om te kunnen winnen  ‘Wie niet snel is, moet slim zijn!’ De kinderen spelen vier verschillende 

soorten estafettespellen, waarbij ze kunnen winnen door na te denken: waar liggen dezelfde kaarten, wat is de oplossing van de som, welke woorden 

kunnen gespeld worden, etc. Het gaat erom wie het eerst het ‘probleem’ heeft opgelost.   



 

182 

 

Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (20 minuten): Estafettespelen  

Doel: winnen tijdens estafettespelen van je tegenstander. 

Spel: het onderdeel bestaat uit vijf verschillende estafettespelletjes, waarbij elk 

tweetal of drietal een kans maakt om te winnen. Winnen kan door het probleem 

eerder op te lossen dan de tegenstanders. 

 

 De docent legt alle regels en spellen uit.  

o Elk onderdeel wordt voorgedaan met de hulp van drie kinderen. 

o De docent fluit af wanneer de tijd om is. 

 De kinderen zorgen ervoor dat alles weer op de plek ligt 

waar het lag voor het spel begon. 

 De docent legt lege antwoordformulieren neer bij spel 

twee en neemt de ingevulde lijsten in. 

 

 De klas wordt ingedeeld in teams van drie of vier kinderen. 

 Acht teams van drie of vier kinderen (afhankelijk van de 

klasgrootte). 

 Bij een klas groter dan 32 kinderen mogen er teams van 

vijf gemaakt worden. 

 De helft van de teams krijgt een blauw lintje om. 

 Bij elk onderdeel staat een team met een blauw lintje om, en een team 

zonder lintje om. 

 Elke ronde duurt drie minuten. 

o Het spel wordt (opnieuw) gespeeld tot de tijd voorbij is. 

o De kinderen krijgen 30 seconden om punten te tellen en te 

bepalen wie gewonnen heeft. 

Kern 

 
 

Bij elke startpion liggen de materialen klaar indien nodig, opgedeeld voor 

twee verschillende teams, op een matje of in een bak. 

Pion spel 1: - 

Pion spel 2: Antwoordformulier 

Pion spel 3: -  

Pion spel 4: Zoveel mogelijk pittenzakjes (30x) van verschillende kleuren 
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 In deze tijd moet het materiaal ook terug gelegd worden. 

o Daarna is er maximaal 30 seconden de tijd om door te wisselen. 

 Kinderen met een blauw lintje draaien linksom, kinderen 

zonder lintje rechtsom. 

 Het is niet erg als teams twee keer tegen elkaar moeten. 

 De docent neemt de antwoordformulieren van de 

sommenestafette in en legt twee lege formulieren neer. 

o De docent start de spellen telkens wanneer de teams bij een 

nieuw onderdeel staan. 

 

 Memory estafette 

o De docent heeft van twee sets speelkaarten alle tienen tot en met 

azen eruit gehaald. 

o Van elke kaart zijn twee symbolen aanwezig (harten en 

schoppen). 

 Deze kaarten zijn op de kop neergelegd op een matje 

zoals memory gespeeld wordt. 

o De teams starten bij de pion. 

o De eerste van het team rent naar de kaarten. 

 Start is gelijk met de eerste van het andere team. 

o De renner mag twee kaarten omdraaien. 

 Zijn de kaarten gelijk: de renner mag deze kaarten 

meenemen. 

 Zijn de kaarten niet gelijk: de renner legt de kaarten weer 

op de kop. 

o De renner rent terug en tikt de volgende aan. 

o De volgende gaat rennen en opent weer twee kaarten. 
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o Een renner mag altijd maar twee kaarten omdraaien. 

o Elk tweetal van dezelfde kaarten is één punt. 

 Welk team heeft de meeste punten? 

o Het spel wordt gespeeld tot de tijd voorbij is. 

 Het spel stopt ook wanneer de kaarten op zijn. 

 

 Somestafette 

o De teams starten bij de pion. 

 Aan de overkant liggen 15 sommen op één papier in een 

hoepel, met voor elke som een letter (A, B, C, etc.). 

 Bij de pion ligt een antwoordformulier met voor 

corresponderende antwoordplaatsen (A, B, C, etc.). 

o De eerste van het team rent naar de eigen hoepel. 

 Start is gelijk met de eerste van het andere team. 

o De eerste kijkt op het formulier en kiest een som. 

 Het kind moet goed kijken welke letter voor de som 

staat.  

o De eerste rent terug en tikt de volgende aan.  

 De eerste mag nu het antwoord op de som invullen op 

het antwoordformulier achter de juiste letter. 

o De volgende rent naar de hoepel en zoekt een andere som uit. 

o Het kind rent weer terug en tikt de volgende aan. 

o Het spel wordt gespeeld tot de tijd voorbij is. 

 Het antwoordformulier wordt ingeleverd bij de docent. 

 Aan het einde van de les maakt de docent bekend welk 

team de meeste sommen juist heeft opgelost. 
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 Vier op een rij 

o De teams starten bij de pion. 

 Het ene team heeft tien rode lintjes, het andere team 

heeft tien gele lintjes. 

o De eerste van het team rent naar het wandrek. 

 Start is gelijk met de eerste van het andere team. 

o De eerste hangt een lintje op de onderste rij van het wandrek. 

 Aan elke spot van het wandrek mag maar één lintje 

hangen. 

o De eerste rent terug en tikt de volgende aan. 

o De volgende rent naar het wandrek en hangt een nieuw lintje op. 

 Dit lintje mag direct boven een ander lintje gehangen 

worden, of op de onderste rij. 

 Er mag geen spot leeggelaten worden als een lintje 

boven een ander lintje gehangen wordt 

o Het kind rent weer terug en tikt de volgende aan 

o Het team dat als eerste vier lintjes op een rij (recht of schuin) 

heeft, heeft gewonnen. 

 Het spel stopt ook wanneer alle lintjes op zijn, in dit 

geval is het een gelijkspel. 

 Eén persoon haalt alle lintjes op. 

o Het spel start opnieuw. 

o Het spel wordt gespeeld tot de tijd voorbij is. 

 

 Pittenzak ‘leggen’  

o De teams starten bij de pion. 
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 Beide teams hebben zes hoepels (twee rood, twee groen, 

twee geel). 

 De hoepels liggen in willekeurige volgorde van kleur in 

twee rijen achter elkaar. 

o De eerste van het team rent naar de hoepels. 

 Start is gelijk met de eerste van het andere team. 

o Het kind legt één pittenzakje in één van de hoepels. 

 De kleur van het pittenzakje mag alleen in een hoepel 

met een andere kleur gelegd worden. 

 Als een pittenzakje eenmaal ligt, mag deze niet meer 

verplaatst worden. 

o Het kind rent terug en tikt de volgende aan. 

o Het spel gaat door tot de tijd om is. 

 Het spel stopt ook als alle pittenzakken op zijn. 

o Er wordt geteld hoeveel pittenzakjes in de juiste hoepels liggen.  

o Het team met de meeste pittenzakjes in hoepels met een andere 

kleur wint. 

o Als de tijd nog niet voorbij is, worden alle pittenzakken 

opgehaald en start het spel opnieuw. 

 

 Wanneer de kinderen alle onderdelen hebben gehad, wordt er 

opgeruimd. 

o De kinderen gaan zitten op de bank. 

o De leraar vraagt hoe vaak de teams hebben gewonnen. 

 

Afsluiting (overige tijd): zit/sta tikkertje 

Doel: zoveel mogelijk kinderen tikken als tikkers. 
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Spel: er zijn twee tikkers, de rest van de kinderen zijn vrij. Er is altijd één tikker 

aan het tikken, terwijl de ander op de bank zit. Zodra de tikkende tikker gaat 

zitten op de bank, staat de ander snel op en wordt de tikkende tikker. Iedereen 

loopt met de klok mee rond de banken. Kinderen die vrij zijn mogen tussen de 

banken door rennen, de tikkers niet. 

 

De docent legt de spelregels uit: 

 Er zijn twee tikkers. 

o Eén van hen rent, terwijl de ander op de bank zit. De rennende 

tikker mag kinderen tikken. 

o Als de rennende tikker gaat zitten op de bank, wordt de ander de 

tikker. 

 De kinderen rennen met de klok mee om de banken heen. 

o De kinderen mogen ook tussen de banken door, de tikkers 

mogen alleen om beide banken heen rennen. 

 Als een kind getikt is, legt het één pion omver. 

 Als alle vijf pionnen omver zijn, wordt er gewisseld van tikker. 

o Als er twee minuten om zijn, wordt er ook gewisseld van tikker. 

 Het spel wordt gespeeld tot de tijd voorbij is. 

 De docent fluit het spel af. 

o De kinderen ruimen de banken en de pionnen op. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

Afsluiting 
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Sommenformulier 

A. 12 + 9 = … 

B. 3 x 6 = … 

C. 18 – 3 = … 

D. 13 + 11 = … 

E. 23 – 8 = … 

F. 5 x 6 = … 

G. 30 : 2 = … 

H. 7 x 2 = … 

I. 15 – 6 = … 

J. 8 + 28 = … 

K. 9 x 5 = … 

L. 4 x 6 = … 

M. 38 – 19 = … 

N. 17 + 8 = … 

O. 14 + 23 = … 

P. 21 : 7 = … 
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Antwoordformulier 

A  I  

B  J  

C  K  

D  L  

E  M  

F  N  

G  O  

H  P  
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Les 30 “Vervolg: Olympia” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 2 kasten 

 2 pionnen 

 2 baskets 

 1 fluitje 

 1 stopwatch 

 Lintjes voor de helft van de klas (in dezelfde kleur) 

 12 unihockeysticks 

 1 voetbal 

 1 basketbal 

 1 unihockeybal 

 5 trefballen 

 

 

Doel van de les 

Deze les is een vervolg op les 6. De klas wordt opgesplitst in twee groepen en in die twee groepen moeten de kinderen in verschillende spellen 

samenwerken om zoveel mogelijk punten te scoren. Er worden twee spellen aan het spel toegevoegd. Tevens moeten de kinderen door middel van 

een simpele rekensom bepalen hoeveel leerlingen het veld in mogen stappen. Er kunnen nu dus vier verschillende ballen het veld in worden gerold. 

Als er binnen twee minuten wordt gescoord, krijgt het scorende team één punt er wordt er een nieuw aantal kinderen genoemd en wordt er een 

nieuw spel gespeeld. Is er na twee minuten niet gescoord, dan stopt het spel en ook dan komt er een nieuw aantal kinderen en wordt weer een ander 

spel gestart. Hierbij worden geen punten toegekend. Het team dat uiteindelijk de meeste punten heeft, heeft gewonnen.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten): Vuistbal 

Doel: zo veel mogelijk anderen zien te raken met een bal, maar zelf ballen 

ontwijken. 

Het spel: er zijn vijf trefballen in het veld. Alle kinderen mogen de bal alleen 

met de vuist tegen de bal aan slaan. Wordt het kind door een bal geraakt op 

een andere plek op het lichaam, dan gaat het kind zitten. Weer meedoen kan 

door een bal te pakken die langs rolt.  

 

 De docent legt de regels uit 

o Iedereen loopt vrij rond door de zaal. 

o Er zijn vijf trefballen in het spel. 

o De bal mag alleen met de vuist geraakt worden. 

 Met de vuist wordt tegen een bal aangeslagen om een 

ander te raken. 

o Een kind is af als de bal tegen een ander deel van het lichaam 

aankomt. 

 Ook via de grond is het kind af. 

 Wanneer een leerling geraakt wordt is hij af en gaat hij 

op de grond zitten. 

o Als het lukt om een bal te pakken die langs rolt, dan mag het 

kind weer meedoen met het spel. 

 

Het spel: 

o De docent telt af . 

o Na het aftellen gooit de docent vijf trefballen het veld in. 

o Iedereen rent vrij rond door de zaal. 
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o De docent let op of het spel eerlijk gespeeld wordt. 

 Als het spel te moeilijk is met vijf ballen, dan kan de 

docent een bal uit het veld halen. 

 Gaat het de kinderen te makkelijk af, dan kan de docent 

nog een extra bal het veld in rollen. 

 Na drie minuten stopt het spel. 

o De docent verzamelt alle ballen bij zich. 

 

 Het wordt weer opnieuw gespeeld. 

o Iedereen mag weer meedoen. 

o De docent rolt opnieuw vijf trefballen het veld in. 

 Na drie minuten wordt het spel gestopt. 

 Alle kinderen gaan zitten op de bank. 

 

Kern (20 minuten): Olympia 

Doel: per onderdeel proberen te scoren bij de tegenstander.  

Het spel: de leraar noemt een getal om het aantal spelers in het veld te bepalen. 

Het juiste aantal kinderen rent naar de muur van de tegenstander, tikt deze 

aan, en rent weer terug naar de eigen muur. Zodra de eerste kinderen bij de 

muur zijn, gooit de leraar een bal in het veld. De kinderen reageren hierop 

door het spel te starten. Het spel is voorbij als de tijd voorbij is of als er 

gescoord wordt.  

 

De docent legt de algemene regels uit: 

 Ten opzichte van de vorige les worden nu ook unihockey en basketbal 

gespeeld. 

 

Kern 

 
De hockeysticks liggen achter de kast en worden daar weg gepakt voor 

unihockey en worden daar na elk spel unihockey ook weer neergelegd. 
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 De regels voor unihockey en basketbal worden uitgelegd, deze regels 

zijn verderop te lezen.  

 De klas wordt ingedeeld in twee teams. 

o In het geval van een oneven aantal kinderen heeft het ene team 

één speler meer. 

 Elk team gaat op een bank zitten aan de zijkant van de zaal. 

o Het kind het dichtst bij de middenlijn van de zaal is het voorste 

kind 

o Na een ronde gaan de kinderen uit het veld en gaan zij 

achteraan de rij op de bank van hun eigen team zitten 

o Eén team krijgt een lintje om ter verduidelijking van de teams 

 

Het spel: 

 Bij het getal noemen verschilt dit spel van de vorige les. De leraar 

noemt een getal tussen de 3 en de 10. 

o De kinderen moeten hier vervolgens drie vanaf trekken, dit is 

het aantal leerlingen dat het veld in mag lopen. 

o Het juiste aantal kinderen rent vervolgens eerst naar de goal 

van de tegenstander, tikt deze aan en rent terug naar de eigen 

goal. Nadat de eigen goal is aangetikt mogen de kinderen 

meteen beginnen met het spel. 

 De docent rolt een bal het veld in over de middenlijn van de zaal als 

de leerlingen bij de muur van de tegenstander zijn. 

o De docent kiest altijd welk spel gespeeld gaat worden door 

middel van de bal die in het veld wordt gerold. 

o De kinderen starten het spel. 

 Het spel wordt maximaal twee minuten gespeeld. 
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 Einde spel als er gescoord wordt of als de tijd voorbij is. 

o Docent geeft een fluitsignaal. 

o Bal gaat in de korf bij de docent. 

o In geval van unihockey: de hockeysticks worden weer achter 

de kast neergelegd. 

o Kinderen gaan achteraan zitten op de bank. 

o Het scorende team krijgt één punt. 

 De leraar houdt de score bij, door het winnende team 

één punt toe te kennen op het scorebord. 

 Bij gelijkspel worden er geen punten toegekend. 

 De docent noemt opnieuw een getal tussen de 3 en 10. 

o Het aantal kinderen rent weer naar de muur van de 

tegenstander en terug naar hun eigen muur. 

o De docent kiest een ander spel. 

 

Ronde 1: 

 In de eerste ronde wordt dit spel alleen gespeeld met unihockey en 

basketbal. 

 Voor beide spellen worden de volgende regels gehanteerd, geef deze 

regels duidelijk van tevoren aan. 

o Basketbal 

 Scoren in de basket. 

 Alleen dribbelen met de bal. 

 Bal niet met de voet raken. 

 Bal tegen de muur: bal voor de tegenstander. 

 Bal alleen in de lucht onderscheppen, dus niet uit de 

handen slaan. 
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o Unihockey 

 Scoren tegen de voorkant van de kast. 

 Stick met twee handen vast. 

 Stick onder de knie houden. 

 Zonder keeper. 

 Niet op elkaars stick slaan. 

 Deze ronde wordt acht minuten volgens de algemene regels gespeeld 

 

Ronde 2: 

 De kinderen hebben in een eerdere les al kennis gemaakt met de regels 

van voetbal en piontrefbal. 

 Deze twee spellen worden nu toegevoegd aan het spel. De leraar heeft 

nu dus de keuze uit vier verschillende spellen die gespeeld kunnen 

worden. 

o Voetbal 

 Scoren tegen de voorkant van de kast. 

 Bal niet met de handen raken. 

 Zonder keeper. 

 Bal tegen de muur: doorspelen. 

 Geen slidings. 

o Piontrefbal 

 Scoren door de bal tegen de pion te gooien vanaf buiten 

de bucket. 

 Niet lopen met de bal. 

 Bal alleen in de lucht onderscheppen, dus niet uit de 

handen slaan. 
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 Deze ronde wordt ook weer acht minuten volgens de algemene regels 

gespeeld. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 31 “Vervolg: Hoepla” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

Vak 1: Hoepla Vak 2: Chaos ringen spel Vak 3: Tafeltennis 

 12 hoepels (4 verschillende kleuren) 

 4 trefballen, kegels, lintjes, 

pittenzakjes, tennisballen en 

volleyballen 

 1 krijtje 

 8 lintjes (4 verschillende kleuren) 

 10 pionnen 

 10 blokjes 

 8 meterstokken 

 6 ringen 

 1 scorebord 

 2 Dikke matten 

 4 banken 

 2 kasten 

 1 volleybal of fitnessbal 

 

Doel van de kern 

Deze les is een vervolg op les 7, de aandacht gaat voornamelijk uit naar het spel “Hoepla”. De andere twee vakken blijven hetzelfde, hier gaan de 

kinderen zelfstandig aan de slag. Bij het spel hoepla worden er vier teams gemaakt. De leerlingen krijgen een bepaalde volgorde van voorwerpen 

verbaal doorgegeven door de leraar. Vervolgens moeten de leerlingen in teams de voorwerpen uit de hoepels van andere teams halen en deze in de 

juiste volgorde in hun lege hoepel leggen. Het team dat als eerste de juiste volgorde in de hoepel heeft liggen, heeft gewonnen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (30 minuten) 

 Leg eerst alle spellen uit de verschillende vakken uit. 

o Laat alle kinderen eerst eenmaal zien hoe het spel “Hoepla”  

verloopt. 

 Verdeel vervolgens de groep over de drie vakken. 

 Het is belangrijk dat twee vakken zelfstandig gedraaid kunnen worden. 

 Het vak met “Hoepla” wordt zoveel mogelijk begeleidt door de leraar. 

 Wissel elke acht minuten van vak. 

 

Vak 1: Handsfree Hoepla 

De Opstelling: 

 Er liggen vier hoepels met ieder zes voorwerpen in het midden van de 

veld (zie opstelling). 

o Deze hoepels hebben allemaal een andere kleur. 

o In elke hoepel liggen een tennisbal, een pittenzakje, een kegel, 

een lintje, een trefbal, een volleybal. 

 Aan de rand van het veld liggen in iedere hoek twee hoepels met de 

cijfers 1 t/m 3 in de ene hoepel en 4 t/m 6 in de andere hoepel. 

o Deze hoepels hebben allemaal de kleur van het lintje van het 

team dat bij deze hoepels komt te staan. 

 De kinderen worden verdeeld over de hoepels in de hoeken van het veld. 

o Bij een oneven aantal is er een team met meer of minder 

kinderen. 

o Het is dus ook mogelijk dat een leerling alleen bij een hoepel 

komt te staan. 

o Wissel de teams per ronde af als er geen gelijke teams zijn. 

Vak 1: Hoepla 
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 Alle kinderen starten achter de hoepels in de hoeken, leg hierbij uit dat 

de dichtstbijzijnde hoepel met voorwerpen aan hun team toebehoort 

(hier mogen de kinderen dus geen voorwerpen uit pakken). 

 

Het Spel: 

 In deze ronde van “Hoepla” moeten de kinderen in tweetallen gaan 

werken. 

 Voordat de leraar het spel start geeft hij een volgorde van zes 

voorwerpen verbaal door aan de kinderen. 

o Schrijf een aantal verschillende volgordes op een papiertje zodat 

je deze kunt gebruiken voor de verschillende rondes. 

 Tijdens dit spel moeten de kinderen in tweetallen de voorwerpen 

ophalen uit de hoepels in het midden. Hierbij mogen zij echter niet hun 

handen gebruiken bij het vervoeren van de voorwerpen. De voorwerpen 

moeten vervoerd worden door middel van samenwerking. 

o Kinderen mogen de voorwerpen niet uit hun eigen hoepel in het 

midden halen, wel uit de andere drie hoepels in het midden. 

Werk hierbij met kleuren, geef elk team een kleur hoepel. 

o Als het team een drietal is, wisselen zij telkens als er naar de 

hoepel gelopen moet worden van één loper. 

o Vervolgens legt het kind het voorwerp op de juiste plaats in één 

van de hoepels (plek 1 t/m 6). 

 Wanneer zij denken dat alle voorwerpen op de juiste plek liggen, gaan 

zij op de grond zitten naast hun hoepels in de hoek. 

o Wanneer kinderen dubbele voorwerpen hebben, moeten zij deze 

terug brengen naar de hoepel en het juiste voorwerp ophalen. 

 Het spel stopt wanneer alle kinderen naast de hoepels op de grond zitten. 
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 De leraar gaat na welk team als eerste de juiste volgorde in de hoepels 

heeft liggen. 

 Vervolgens leggen de kinderen alle voorwerpen weer in hun eigen 

hoepel in het midden terug. 

 De teams worden gewisseld en een nieuwe ronde wordt gespeeld waarin 

de leraar nu alleen aangeeft dat de omgekeerde volgorde er moet komen 

te liggen. 

o Let op! Geef niet weer de complete volgorde, geef alleen aan dat 

de volgorde nu omgekeerd is. 

 

Vak 2: Chaos ringen spel 

 Aan beide kanten van het veld staan vijf pionnen omgedraaid aan de 

zijkant. 

 Tussen de pionnen staan ook vijf blokjes op hun kant. 

 Aan de zijkant van het veld staat een scorebord. 

 Alle leerlingen krijgen een meterstok. 

 In het veld liggen een aantal ringen van twee verschillende kleuren. 

o Leerlingen moeten proberen de ringen naar de overkant te 

schieten door middel van de meterstok. Dit schieten mag alleen 

over de grond gebeuren, de stok moet dus in de ring op de grond 

worden gedrukt. Vervolgens wordt de ring over de grond 

weggeduwd. 

o Kinderen mogen de stok alleen onder de knie houden vanwege 

de veiligheid. 

o Als je niet over ringen beschikt, kan het ook met trefballen. 

 

 

Vak 2: Chaos ringen spel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

201 

 

 Zorg er in dit geval wel voor dat er twee verschillende 

kleuren ballen zijn, de essentie van het spel is dat de 

leerlingen één kleur gebruiken voor een bepaald doel. 

 De kleuren van de ringen geven aan welk voorwerp de leerlingen mogen 

omschieten. 

o Rood: pion omschieten (omgooien als er trefballen worden 

gebruikt). 

o Blauw: blokje omschieten (omgooien als er trefballen worden 

gebruikt). 

 Wordt een voorwerp met de verkeerde kleur ring omgeschoten, dan mag 

het voorwerp weer recht worden gezet en levert dit geen punten op. 

 De leerlingen worden verdeeld in twee teams, beide teams gaan naar 

één kant van het veld. 

o Het is de bedoeling dat de leerlingen de pionnen aan hun kant 

beschermen en de pionnen aan de overkant om schieten. 

o Leerlingen mogen niet over de middenlijn komen. 

o Verdedigen mag met de voeten. 

o Wanneer het gelukt is een pion om te schieten gaat de leerling 

naar het scorebord en doet één punt bij hun eigen team. 

o Vervolgens mag de pion weer recht gezet worden. 

 

 

 

Vak 3: Levend tafeltennis 

 Zet twee kasten in het midden van het veld, met aan beide zijde een 

dikke mat op banken (zie opstelling). Op deze manier lijkt het een grote 

tafeltennistafel. 
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o Tip! Zet pionnen op de uitstekende banken zodat kinderen hier 

niet tegen aan lopen. 

 Kinderen gaan hier zelf ‘rond de tafel’ spelen met een volleybal (of een 

fitnessbal als die aanwezig is) als bal. 

o Om en om spelen zij de bal naar de overkant. 

o Hebben zij de bal naar de overkant gespeeld dan moeten zij 

doorlopen naar de overkant om daar de bal weer te ontvangen. 

 Kinderen mogen zowel hoofd, voeten als handen gebruiken om de bal 

op het vlak te krijgen. 

 Wanneer het een kind niet meer lukt om de bal op het vlak te krijgen 

ligt hij/zij eruit en gaat even aan de kant staan. 

 Als er nog twee kinderen over zijn spelen zij een finale tegen elkaar. 

o De finale is drie punten tegen elkaar spelen. 

 Wanneer de finale gespeeld is mogen alle kinderen weer meedoen. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

Vak 3: Levend tafeltennis 
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Les 32 “Vervolg: Bootcamp” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 10 pionnen 

 6 turnmatjes 

 2 Trapezoïdes en 1 kast 

 5 banken 

 4 ringen met trapezestok 

 Touwen 

 12 slagbalpaaltjes of pionnen met meterstok 

 4 kleuren lintjes (blauw, rood, groen en geel) 

 

 

Doel van de kern 

Deze les is een vervolg op les 8. In essentie blijft de les hetzelfde, er wordt nu voornamelijk meer aanspraak gemaakt op het de samenwerking 

tussen de kinderen. De kinderen worden in drie teams. In teamverband moeten ze een parcours aflopen. Dit parcours bevat obstakels waar een 

kleur lintje aan hangt. De kleur van het lintje bepaalt op welke manier de leerling het obstakel voorbij moet (linksom, rechtsom, overheen, 

onderdoor). In de tweede ronde moeten de leerlingen een bank over het parcours loodsen. Nu geven de lintjes aan op welke manier de bank de 

obstakels voorbij moet, dit geldt dus niet voor de leerlingen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (20 minuten) 

“Banken slalom” 

De opstelling: 

 Zorg deze keer voor een andere opstelling dan in de eerste les. 

 Knoop drie keer twee touwen aan elkaar met daartussen in ieder geval 

één loshangend touw voor de veiligheid. 

o Dit wordt als het ware een lus waar men overheen of onderdoor 

moet. 

 Zet slagbalpaaltjes neer (of pionnen met meterstok) zodat de teams 

hiertussen door kunnen slalommen. 

 Hang banken tussen de trapezoïdes en de kast op halve hoogte, 

kinderen kunnen hier ook overheen of onderdoor. 

o Als touwen en ringen over de lengte hangen komt dit onderdeel 

te vervallen (zie opstelling). 

 Hang de ringen met trapezestok net boven het hoofd van de kinderen. 

o Hangen de ringen en touwen in de lengte van de zaal, dan wordt 

het parcours in een s-vorm afgelegd (zie opstelling). 

 Aan elk obstakel wordt een lintje gehangen: 

o Blauw/rood = linksom of rechtsom bij de slagbalpaaltjes. 

o Groen = overheen bij ringen/touwen en banken. 

o Geel = onderdoor bij ringen/touwen en banken. 

 Als de leerlingen klaar zijn gaan zij aan de zijkant zitten en maakt de 

leraar drie gelijke teams. 

o Zijn er meer of minder kinderen dan worden de teams van 

groter of kleiner formaat. Voor het doel van het spel is dit niet 

van belang. 

Kern opstelling wanneer ringen in de breedte hangen 
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Ronde 1: 

 Deze ronde is hetzelfde als in les 8. Kinderen gaan in estafettevorm het 

parcours afleggen. 

 Elk team gaat achter een bank aan de zijkant van het parcours staan. 

 De leraar geeft aan wat elke kleur inhoudt: 

o Blauw = linksom  

o Rood = rechtsom 

o Groen = overheen  

o Geel = onderdoor  

 Vervolgens bepalen de teams de vaste volgorde van lopers. 

 Op het signaal van de leraar start de eerste loper van elk team. 

o Loopt hij op de verkeerde manier erlangs, dan moet hij dit 

obstakel nog een keer doen. 

 De volgende loper mag starten als de voorganger de bank tussen de 

trapezoïde en de kast heeft aangeraakt. 

 De lopers die het parcours hebben gelopen wachten aan de overkant 

achter het matje van de trapezestok. 

 Het team dat als eerste alle leerlingen aan de overkant bij de pion heeft 

wint. 

 

Ronde 2: 

 Deze ronde is in essentie hetzelfde als in les 8. Nu moeten de kinderen 

echter een bank meenemen het parcours op i.p.v. een turnmatje. 

 Elk team gaat klaar staan met de bank in hun handen aan de zijkant 

van het parcours. 

 

Kern opstelling wanneer ringen in de lengte hangen 
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 De leraar geeft nu aan dat de kleuren dezelfde betekenis behouden, 

alleen dat deze alleen geldt voor de richting waarop de bank langs het 

obstakel moet. 

o Wordt de bank via de verkeerde route langs het obstakel getild, 

dan moeten zij dit obstakel nogmaals doen. 

o Wanneer de bank te zwaar wordt, mogen de leerlingen even 

pauze nemen en de bank op de grond leggen. 

 Het is nu geen estafette meer, de leerlingen moeten met het team 

samenwerken om de bank langs de obstakels te krijgen. 

 De teams beginnen op het startsignaal van de leraar. 

 Het team dat als eerste de bank aan de overkant achter het turnmatje 

heeft staan met alle leden zittend op de bank heeft gewonnen. 

 

Ronde 3: 

 Voordat ronde drie begint, pakken alle kinderen de banken weer op en 

gaan naar het beginpunt toe. 

 De leraar geeft aan dat de kleuren nu een omgekeerde betekenis 

hebben. Het is belangrijk dat de kinderen zelf uitvinden welke 

betekenis nu bij welke kleur hoort. 

o Overheen wordt onderdoor, rechtsom wordt linksom. 

o Kiezen de kinderen de verkeerde route langs het obstakel, dan 

moeten zij dit obstakel nogmaals doen. 

 Op het startsein van de leraar starten de teams met het parcours 

afleggen. 

 Het team dat als eerste de bank aan de overkant achter het turnmatje 

heeft staan met alle leden zittend op de bank heeft gewonnen. 
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Slot (10 minuten) 

“Matje tillen” 

Als er nog tijd is voor een eindspel wordt dit gespeeld, is er geen tijd meer dan 

worden de spullen opgeruimd en kunnen de kinderen gaan omkleden. 

Doel: de kinderen moeten in groepjes een turnmatje naar verschillende locaties 

in de zaal brengen. Deze locaties worden door de leraar aangegeven aan de 

hand van fluitjes. Het team dat als eerste op het matje zit achter de juiste locatie 

wint. 

 Alle onderdelen van het vorige spel worden door de leraar en de 

leerlingen opgeruimd. 

 Achter de gele lijn aan de zijkant komen alleen vier turnmatjes te 

liggen. 

 De leraar verdeelt de klas in vier teams. 

 Elk team krijgt één turnmatje. 

 Zet aan de zijkant van elke gele lijn een pion neer (zie plattegrond). 

 Vervolgens gaan alle teams achter de gele lijn aan de linker korte kant 

van de zaal staan. 

 De teams houden gezamenlijk het matje van de grond af. 

Ronde 1: 

 De leraar staat aan de zijkant met een fluitje in zijn handen. 

 Aan de hand van het fluitje bepaalt de leraar naar welke gele lijn de 

leerlingen toe moeten rennen. 

o 1x fluiten is de linker gele achterlijn. 

o 2x fluiten is de eerste gele lijn vanaf links. 

 

 

 

Slot 
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o 3x fluiten is de middenlijn. 

o 4x fluiten is de derde lijn vanaf links. 

o 5x fluiten is de rechter gele achterlijn. 

 De leerlingen moeten goed luisteren naar het fluitsignaal en onthouden 

welk fluitje bij welke lijn hoort. Vervolgens moeten zij zo snel 

mogelijk het matje achter die lijn neerleggen en erop gaan zitten. 

 Het team dat als eerste op het matje zit wint de ronde. 

 Laat de leerlingen starten achter de lijn waar zij zojuist de mat hebben 

neergelegd. 

o Eerst nemen de teams het turnmatje weer in de handen en van 

de grond af. 

o De fluitsignalen blijven bij dezelfde lijnen horen. 

o Laat de leerlingen nog een aantal keer naar een lijn rennen. 

Ronde 2: 

 Vertel de leerlingen dat deze keer de volgorde van fluitsignalen bij de 

verschillende gele lijnen is omgedraaid. 

 Speel het spel vervolgens met dezelfde regels. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 33 “Vervolg: Puntentrefbal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 5 trefballen 

 Scorebord 

 Kasten 

 Lange mat 

 Pionnen 

 Hoepels 

 Prijslijsten (zie onder de lesuitleg)  

 Stopwatch 

 

Doel van de kern 

Deze les valt meestal erg in de smaak bij de leerlingen, daarom zal de les bijna identiek zijn aan de eerste les. Het enige wat er veranderd is de 

inleiding en de onderdelen die de kinderen kunnen kopen. Kinderen spelen trefbal in teamverband. Tijdens het spel kunnen de kinderen punten 

vergaren door de pion om te gooien en door de rondes te winnen. Vervolgens krijgen de teams de keuze om met die punten een aantal dingen te 

kopen waar zij in de volgende ronde gebruik van kunnen maken. De opties zorgen er allemaal voor dat de kans op meer punten wordt vergroot of 

dat de kans op punten voor de tegenstander wordt verkleind.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Drie is te veel” 

Dit is een tikspel waarbij kinderen ook erg oplettend moeten zijn wanneer zij 

niet getikt kunnen worden. Er worden tweetallen gevormd. De leerlingen gaan 

in tweetallen in een cirkel op hun buik op de grond liggen (zie plattegrond). Eén 

leerling wordt aangewezen als tikker, één of twee leerlingen worden 

aangewezen als loper. 

 Alle kinderen liggen in tweetallen in een cirkel op hun buik op de grond. 

 Eén leerling wordt aangewezen als tikker. 

 Eén leerling wordt aangewezen als loper. 

o Als het overige aantal leerlingen hierdoor oneven is, worden er 

twee lopers aangewezen. 

 De loper probeert de tikker te ontvluchten door buitenom de cirkel te 

lopen. 

 De tikker probeert de loper te tikken door buitenom de cirkel te lopen. 

 Alle kinderen in de cirkel mogen niet getikt worden. 

 Als loper mag je ergens bij een tweetal aansluiten door ernaast te gaan 

liggen. 

o In dit geval liggen er drie leerlingen naast elkaar, maar drie is te 

veel! 

o Dus de leerling die aan de buitenkant van het tweetal ligt moet 

opstaan en wordt nu de loper. 

 Als de loper getikt is, worden de rollen omgedraaid. De loper wordt de 

tikker en de tikker wordt de loper. 

Inleiding 
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o De loper krijgt nu wel vijf seconden te tijd om weg te komen. 

 Na acht minuten stopt de leraar het spel. 

 

Kern (20 minuten) 

“Puntentrefbal” 

 Zet in beide helften van de zaal één pion in het midden neer (zie 

opstelling). 

 Ga zelf als leraar aan de kant zitten met een scorebord. 

 Houdt vier trefballen gereed aan de zijkant. 

 Verdeel de gehele klas over twee teams. 

o Bij een oneven aantal krijgt één team één man extra. 

 Wanneer de teams klaar staan, gooit de leraar de trefballen het veld in 

en gaan de leerlingen beginnen met trefballen. 

 

Ronde 1 

 In deze ronde wordt er het originele trefbal gespeeld met vier trefballen. 

 De leerlingen mogen niet op de helft van de tegenstander komen. 

 Wanneer een leerling iemand af gooit met de bal moet diegene op de 

bank gaan zitten aan de zijkant van zijn helft. 

 Wanneer een bal gevangen wordt, moet de gooier aan de kant gaan 

zitten en mag er één iemand van het team van de vanger weer het veld 

in. 

 Na vijf minuten wordt het spel stilgelegd en worden de punten verdeeld. 

 

 

Kern ronde 1 
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 De leerlingen kunnen punten verdienen met hun team. Dit wordt door 

de leraar bijgehouden op het scorebord: 

o Omgooien van de pion = 30 punten. 

o Winnende team (met meeste spelers nog in het veld) = 30 

punten. 

o Verliezende team = 20 punten. 

 Aan het einde van deze ronde telt de leraar de punten op en zet deze op 

het scorebord. 

 

Ronde 2 

 Voorafgaand aan deze ronde krijgen de teams de keuze om 

verschillende dingen te kopen met de punten die zij vergaard hebben. 

 De teams krijgen een minuut de tijd om te overleggen over wat zij gaan 

doen. Hou als leraar deze minuut op de stopwatch bij. 

 De volgende dingen kunnen gekocht worden met de vergaarde punten: 

o Extra pion bij de tegenstander = -5 punten. 

o Hoepel in het veld van de tegenstander, het team mag zelf 

bepalen waar deze komt te liggen (In deze hoepel mag één 

iemand van het team gaan staan, deze leerling kan niet 

afgegooid worden. Maar kan wel aangegooid worden door zijn 

teamgenoten om te proberen kinderen af te gooien of de pion om 

te gooien) = -10 punten. 

o Kast ter bescherming in eigen veld = -15 punten. 

o Lange mat uitrollen = -20 punten 

 

 

Kern Ronde 2/3 
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 Voor de helft uitrollen in veld tegenstander. Hier mag 

het team overheen lopen. De tegenstander mag hier niet 

overheen lopen. 

 Hang een prijslijst op aan de zijkant van de zaal, dan kunnen de kinderen 

zien hoeveel alles kost. 

 De leraar haalt de punten van de scores op het scorebord af. 

 Vervolgens start de leraar het spel en wordt er wederom vijf minuten 

gespeeld. 

 Na vijf minuten worden de punten weer verdeeld zoals in de vorige 

ronde. 

o Omgooien van de pion = 30 punten. 

o Winnende team (met meeste spelers nog in het veld) = 30 

punten. 

o Verliezende team = 20 punten. 

 

Ronde 3 

 In deze ronde krijgen de kinderen weer een minuut de tijd om te 

beslissen wat zij willen kopen. Houd als leraar deze minuut bij op een 

stopwatch. 

 Nu zijn er een aantal nieuwe opties bij gekomen: 

o Extra pion bij de tegenstander = -5 punten. 

o Hoepel in het veld van de tegenstander, het team mag zelf 

bepalen waar deze komt te liggen (In deze hoepel mag één 

iemand van het team gaan staan, deze leerling kan niet 

afgegooid worden. Maar kan wel aangegooid worden door zijn 
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teamgenoten om te proberen kinderen af te gooien of de pion om 

te gooien) = -10 punten. 

o Kast ter bescherming in eigen veld = -15 punten. 

o Lange mat uitrollen = -20 punten. 

o Speler van tegenstander kopen = -30 punten. 

o Hoepel uit eigen veld verwijderen = -15 punten. 

o Onderdelen stelen van tegenstander = -25 punten. 

 De leraar verrekend de punten op het scorebord en laat de laatste ronde 

beginnen. 

 Na vijf minuten wordt de eindscore en de winnaar van het spel bepaald. 
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Prijslijst Ronde 2 

 

Extra pion bij de tegenstander = -5 punten 

 

 

Hoepel bij tegenstander = -10 punten 

 

 

Kast in eigen veld = -15 punten 

 

 

Lange mat uitrollen = -20 punten 
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Prijslijst Ronde 3 
 

Extra pion bij de tegenstander = -5 punten 

 

Hoepel bij tegenstander = -10 punten 

 

Kast in eigen veld = -15 punten 

 

Lange mat uitrollen = -20 punten 

 

Speler van tegenstander kopen = -30 punten 

 

Hoepel uit eigen veld verwijderen = -15 punten 

 

Onderdeel van tegenstander stelen = -25 punten 
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Les 34 “Vervolg: Basketbal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

Vak 1 Schieten Vak 2 Dribbelen Vak 3 7-basketbal 

 4 basketballen 

 10 pionnen 

 2 baskets 

 2 basketballen 

 8 slagbalpaaltjes of pionnen met 

meterstok 

 8 lintjes (4 verschillende kleuren) 

 1 basketbal 

 1 basket 

 2 korven 

 1 scorebord 

 8 lintjes (4 rood/4 blauw) 

 1 zandloper (30 sec)/stopwatch 

 

Doel van de kern 

De les is een vervolg op de eerste les basketbal. Dribbelen zal nu in een estafettevorm worden uitgevoerd. Het vak met 7-basketbal en schieten 

blijft hetzelfde. Bij het 7-basketbal moeten de kinderen samenwerken om tot score te komen, tevens moeten de kinderen hierbij ook nadenken over 

welke basket zij gebruiken. Baskets leveren een verschillend aantal punten op waarbij de kinderen uiteindelijk precies op een score van 7 uit moeten 

komen. Bij het schieten maken kinderen kennis met het schieten op de basket vanuit verschillende hoeken.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (30 minuten) 

 Verdeel de zaal in drie vakken door middel van banken. 

 Leg eerst alle spellen uit de verschillende vakken uit aan de hand van 

voorbeelden. 

 Verdeel vervolgens de groep over de drie vakken. 

 Het is belangrijk dat alle vakken zelfstandig gedraaid kunnen worden. 

 Wissel elke acht minuten van vak. 

 

Vak 1 Schieten: 

Let op! Dit spel moet gespeeld worden in een vak waar in ieder geval twee 

baskets aanwezig zijn. 

 Omdat dit spel vaak erg populair is bij de kinderen zal dit spel 

nogmaals in dezelfde vorm gespeeld worden. 

 Zet om de buckets een vijftal pionnen neer, zorg ervoor dat de pionnen 

ver genoeg staan en voor uitdaging zorgen (zie opstelling). 

 De kinderen krijgen per tweetal één basketbal, tijdens het spel gooien 

zij om en om met deze bal. 

 De groep wordt verdeeld over de twee baskets. 

 Alle kinderen beginnen bij het meest linker pionnetje van de basket. 

o Zij staan hier dus in een rijtje achter elkaar. 

 De leerling die vooraan staat begint met gooien. 

o Vervolgens gaat hij de bal halen en geeft deze aan zijn 

medeleerling die geen bal heeft. 

Vak 1 Schieten: 
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 Wanneer de leerling raak gooit gaat hij naar het tweede pionnetje. 

 Wanneer de leerling mist sluit hij weer achter bij het eerste pionnetje 

aan. 

 Vervolgens gaat het spel verder totdat de leerlingen gescoord hebben 

bij alle vijf de pionnen. 

 Wanneer er hierna nog tijd is worden de pionnen allemaal één meter 

achteruit gelegd en begint het spel opnieuw. 

 

Vak 2 Dribbelestafette: 

 Er staan een aantal slagbalpaaltjes of pionnen met meterstok achter 

elkaar in het veld (zie opstelling). 

 Dit parcours wordt twee keer naast elkaar uitgezet. 

 Om elk slagbalpaaltje hangt een kleur lintje. De kleur van het lintje 

geeft aan welke handeling ervan af daar moet gebeuren. 

 Rood = dribbelen met rechts. 

 Blauw = dribbelen met links. 

 Groen = dribbelen met twee handen (om en om). 

 Geel = rondje om het paaltje dribbelen. 

 Verdeel de leerlingen over twee teams. 

 Bij een oneven aantal heeft één team één speler extra. 

 Dit betekent dat bij het team met een man minder, één speler een ronde 

extra zal moeten lopen. 

 De teams zorgen voor een vaste volgorde van lopers. 

 De leerling die vooraan start krijgt een basketbal. 

 

 

 

Vak 2 Dribbelestafette: 
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Ronde 1: 

 Op het teken van de leraar starten de leerlingen die vooraan staan met 

het parcours. 

 De leerlingen moeten de juiste handeling uitvoeren vanaf het 

slagbalpaaltje met het lintje. 

o Ze hoeven dus niet te slalommen, alleen de juiste beweging 

uitvoeren in het begin. 

 Wanneer zij aan de overkant zijn en het parcours hebben afgelegd, 

rennen zij al dribbelend langs het parcours op terug naar het beginpunt. 

 Vervolgens passen zij de bal naar de eerstvolgende in de rij, deze 

leerling legt nu het parcours af. 

 Het team dat als eerste in zijn geheel het parcours heeft afgelegd en 

terug staat bij de pion, heeft gewonnen. 

 

Ronde 2: 

 De leerlingen gaan nu aan de overkant van het veld staan in een andere 

vaste volgorde. 

 Het parcours wordt nu vanaf de andere kant gelopen. Dit betekent dat 

de handeling bij de kleur hetzelfde blijft. 

 De handeling zal echter wel op een andere plek in het parcours 

uitgevoerd moeten worden. 

 Het team dat als eerste in zijn geheel het parcours heeft afgelegd en 

terug staat bij de pion, heeft gewonnen. 

 Na acht minuten wordt het spel stilgelegd door de leraar. 
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Vak 3 7-Basketbal: 

Let op! Dit spel moet gespeeld worden in een vak waar in ieder geval één 

basket aanwezig is. 

 Dit vak blijft hetzelfde als in de eerste les. Kinderen weten dus hoe het 

spel gespeeld moet worden. 

 Verdeel de leerlingen over twee teams aan de hand van lintjes. 

 Wanneer er een oneven aantal is heeft één team één wissel. 

o Zorg dat de leerling een zandloper of een stopwatch heeft, 

zodat hij na 30 seconden met een andere leerling kan wisselen. 

 Zet een scorebord aan de zijkant van het veld neer. 

 Hang de basket op normale hoogte en zet twee korven op de laagste 

stand in het veld neer (zie opstelling). 

o Scoren in de basket levert drie punten op. 

o Scoren in de korf levert twee punten op. 

 De teams gaan proberen om door middel van scoren precies zeven 

punten te halen. 

 Er mag niet gelopen worden met de bal. 

 Leerlingen mogen de bal niet uit de handen pakken. 

o De bal mag alleen door de lucht onderschept worden. 

o Als een team de bal onderschept heeft, moet het eerst recht van 

aanval halen. 

 Recht van aanval wordt gehaald door een medespeler 

de bal toe te gooien die op de bank staat. 

 

 

 

 

 

Vak 3 7-basketbal: 
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 Wanneer een team gescoord heeft, gaat de doelpuntenmaker de score 

bijwerken op het scorebord. 

o Het andere team krijgt nu de bal aan de zijkant van het veld. 

 Wanneer een team de score zeven haalt of hier overheen gaat is de 

ronde ten einde. 

 De teams gaan dan beide op de grond zitten en roepen de leraar. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 35 “Vervolg: Chagrijnenspel” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 2 kasten 

 4 banken 

 1 lange mat 

 Touwen 

 2 dikke matten 

 2 turnmatjes 

 2 pionnen 

 8 hoepels 

 3 verschillende kleuren lintjes 

 2 stopwatches 

 2 basketballen, 2 trefballen, 2 springtouwen, 2 meterstokken 

 

Doel van de les 

Het doel van de les is om als team aan de overkant van de zaal te komen. Deze les hebben de leerlingen al eerder uitgevoerd in de eerste week. 

Deze les is een uitbreiding op die eerste les. Hierbij moeten de kinderen een parcours van obstakels langs, waarbij ze ook enkele voorwerpen mee 

moeten nemen. Zodra één van het team op de vloer staat, of wanneer een voorwerp de vloer raakt terwijl dit niet mag, moet het hele team opnieuw 

beginnen.   
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Omdat de hele zaal volstaat voor de les, zal er geen inleiding zijn. Als er tijd 

over is aan het einde van de les, kan de docent ervoor kiezen om nog een 

afsluitend tikspel te doen. 

 

Kern (30 minuten) 

Doel: met je team de overkant bereiken met voorwerpen, zonder de vloer te 

raken. 

Spel: de klas wordt opgesplitst in twee teams. Deze twee teams hebben beide 

een eigen (identiek) parcours dat zij af moeten leggen zonder dat iemand ook 

maar de vloer raakt. Gebeurt dit wel, dan moet het hele team weer starten bij 

het begin. Tijdens het parcours moeten de teams ook voorwerpen meenemen, 

waarbij sommige materialen de vloer wel mogen raken (bijv. de hoepels), maar 

andere niet (bijv. een bal). Lukt het om het hele team aan de overkant te krijgen 

inclusief alle voorwerpen, maar zonder de vloer te raken, dan wint dat team. 

Het spel wordt gespeeld met overkoepelende regels, maar er kan een regel 

toegevoegd of verwijderd worden. 

 

De docent legt de regels uit. 

 In de zaal staat twee keer eenzelfde parcours klaargezet. 

 De docent verdeelt de groep in twee gelijke groepen. 

o Heeft een groep één leerling meer dan krijgt deze groep één 

voorwerp extra. 

 Elke groep legt een eigen parcours af. 

o De groepen starten elk op hun eigen turnmatje. 

o De kinderen moeten in de groep samenwerken om de overkant 

te halen. 

 Tijdens het parcours mag niemand op de vloer van de zaal gaan staan. 

Kern 
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o Er mag over de materialen gelopen en geklommen worden. 

o Hoepels mogen wél gebruikt worden om op de vloer te staan. 

 De docent geeft aan elke groep een aantal voorwerpen mee. 

o Leerlingen mogen niet lopen met een voorwerp in hun handen. 

o Deze voorwerpen moeten meegenomen worden naar de 

overkant. 

o De voorwerpen mogen niet op de vloer terechtkomen. 

 Let op! Raakt een leerling de vloer dan moet in dit geval het hele team 

terug naar het beginpunt. 

 Let op! Raakt een voorwerp de vloer dan moet ook het hele team terug 

naar het beginpunt. 

 Het team dat als eerste met alle teamleden en voorwerpen op de dikke 

mat staat zonder de vloer aangeraakt te hebben, heeft gewonnen. 

 Het spel wordt gestopt door de leraar en alle leerlingen inclusief 

voorwerpen gaan weer naar het beginpunt. 

 

Ronde 1: 

 Het spel wordt gespeeld. 

 De docent geeft de volgende materialen aan de teams. 

o Basketbal 

o Hoepels (4) 

o Pion 

o Springtouw (bij oneven, mag het team met de minste leerlingen 

dit achterwege laten). 

 De kinderen krijgen een halve minuut de tijd om te overleggen over een 

tactiek om alles naar de overkant te krijgen. 
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o De docent zegt nog niks over het gebruik van de hoepels (deze 

mogen overal in de zaal gebruikt worden om in te staan). 

 Het spel wordt gestart. 

o De docent geeft aan wanneer een team opnieuw moet beginnen. 

 Wanneer één team volledig en met alle voorwerpen op de dikke mat 

staat stopt de leraar het spel en gaan alle leerlingen met voorwerpen 

terug naar het beginpunt. 

 Ronde 1 wordt één keer gespeeld. 

 

Ronde 2 

 Er wordt een regel toegevoegd aan het spel: er is nog maar één kind dat 

mag praten, de rest van de kinderen mogen niet meer praten. 

o De docent kiest één leerling van elk team als captain. Deze 

leerling krijgt een praatlintje om en mag als enige nog praten. 

o Voor het hele team (inclusief captain) geldt: er mag nog steeds 

niet gestaan worden op de vloer. 

 De docent geeft de volgende materialen aan de team. 

o Basketbal 

o Trefbal 

o Hoepels (3) 

o Pion 

o Springtouw (bij oneven, mag het kleinste team dit achterwege 

laten) 

o Meterstok (1) 

 De docent legt uit dat de hoepels nu niet meer onder de touwen 

neergelegd mogen worden. 
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 De kinderen krijgen weer een halve minuut om te overleggen over een 

tactiek om alle materialen naar de overkant te krijgen. 

 Het spel wordt gestart. 

o De docent geeft aan wanneer een team opnieuw moet beginnen. 

 Wanneer één team volledig en met alle voorwerpen op de dikke mat 

staat, stopt de leraar het spel en gaan alle leerlingen met voorwerpen 

terug naar het beginpunt. 

 Ronde 2 wordt één keer gespeeld. 

o Indien de kinderen het er snel van af hebben gebracht of het een 

leuke ronde vonden, dan kan de docent deze ronde nog een keer 

laten uitvoeren. 

 

Ronde 3 

 De regel van de captain komt te vervallen, maar er komt nieuw materiaal 

bij. De kinderen moeten de materialen op een bepaalde manier 

vervoeren. De docent zal een lintje omdoen die staat voor de manier van 

overgeven van het materiaal. 

o Voor het hele team geldt nog steeds dat er niet op de vloer 

gestaan/gelopen mag worden. 

 De docent heeft drie verschillende lintjes. Als de manier van overgeven 

verandert, fluit de docent eerst om het spel stil te leggen en laat dan 

duidelijk zien welk lintje geldend is. 

o Rood: het materiaal mag alleen nog over gegeven worden, van 

hand tot hand. 

o Geel: het materiaal mag alleen gegooid worden. 

o Blauw: het materiaal mag alleen over de grond doorgegeven 

worden. 
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 De docent geeft de volgende materialen aan de team. 

o Basketbal 

o Trefbal 

o Hoepels (3) 

o Pion 

o Springtouw (bij oneven, mag het grootste team dit achterwege 

laten) 

o Stok 

 De docent legt uit dat er nu één hoepel in het vak van de touwen (tussen 

de banken) mag liggen. 

 De kinderen krijgen weer een halve minuut om te overleggen over een 

tactiek om alle materialen naar de overkant te krijgen. 

 Het spel wordt gestart. 

o De docent geeft aan wanneer een team opnieuw moet beginnen. 

 Wanneer één team volledig en met alle voorwerpen op de dikke mat 

staat, stopt de leraar het spel en gaan alle leerlingen met voorwerpen 

terug naar het beginpunt. 

 Indien er tijd over is, kan de docent deze ronde een keer vaker spelen. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 36 “Vervolg: Slagbal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 6 turnmatjes 

 3 banken 

 4 slagbalpaaltjes (of pionnen met meterstok) 

 1 bok 

 1 kast 

 1 korf 

 1 trefbal 

 Lintjes in 4 verschillende kleuren (rood, blauw, groen en geel) 

 

 

Doel van de kern 

Dit is een uitbreiding op de eerste les slagbal. In dit geval gaat er echt met vier honken gespeeld worden. In de klas is een slagbalveld uitgezet met 

vier honken. Voor elk honk staat een hindernis en tussen de hindernissen door kunnen ook nog hindernissen staan. De slagpartij moet deze 

hindernissen voorbij om bij honken te komen, kleuren geven aan op welke manier de hindernis gepasseerd moet worden. De veldpartij moet 

proberen de slagpartij uit te branden. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Namenspel” 

Zet van tevoren al de opstelling van de kern neer. De inleiding is precies 

hetzelfde als in de eerste les slagbal.  

 De kinderen mogen tijdens de inleiding niet op de hindernissen komen. 

 Alle kinderen starten op de zijlijn in de breedte van de zaal. 

 De leraar staat aan de zijkant van de zaal. 

 Wanneer de leraar de naam van één van de leerlingen roept, mogen alle 

kinderen naar de overkant van de zaal rennen. 

o De leerling waar de naam van wordt opgenoemd is de tikker. 

o Op het moment dat zijn naam wordt geroepen, mag hij andere 

kinderen gaan tikken. 

o De tikker moet onthouden hoeveel kinderen hij getikt heeft. 

o Alle andere kinderen moeten naar de overkant rennen. 

o Achter de gele lijn aan de overkant zijn de kinderen vrij. 

 Wanneer alle kinderen achter de gele lijn staan, vraagt de leraar aan de 

tikker hoeveel kinderen hij getikt heeft. 

 Vervolgens gaat de tikker ook weer bij alle andere kinderen staan en 

roept de leraar een andere naam uit de klas. 

 Nu is deze leerling de nieuwe tikker en begint het spel opnieuw. 

 Speel dit spel met zoveel mogelijk kinderen totdat de tien minuten 

voorbij zijn. 
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Kern (20 minuten) 

“Hindernisslagbal” 

In de klas is een slagbalveld uitgezet met vier honken. Voor elk honk staat een 

hindernis. De slagpartij moet deze hindernissen voorbij om bij honken te 

komen. Kleuren geven aan op welke manier de hindernis gepasseerd moet 

worden. De veldpartij moet proberen de slagpartij uit te branden. 

 Zet een aantal hindernissen neer met daarachter een turnmatje (zie 

opstelling). 

 Het turnmatje is het honk. 

 Leg ook één turnmatje neer als brandvlak en afslagplek. 

 Leg een korf naast het brandvlak met daarin de trefbal. 

 Hindernissen zijn een kast, een turnmatje op twee banken, een aantal 

slagbalpaaltjes (of pionnen met meterstok) als slalom en een bok. 

 Aan elke hindernis wordt een lintje gehangen, dit lintje geef aan op 

welke manier de hindernis gepasseerd moet worden: 

o Blauw/Rood = linksom of rechtsom. 

o Groen = overheen.  

o Geel = onderdoor. 

 De klas wordt verdeeld in twee teams, de slagpartij en de veldpartij. 

 De slagpartij gaat op de bank zitten in een vaste volgorde, de veldpartij 

verspreid zich over het veld. 

 Eén speler van de veldpartij komt bij het brandvlak staan en is de 

brander. 

 

Kern 
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Het spel: 

 De voorste leerling op de bank pakt de trefbal uit de korf. 

 Hij mag de bal zelf weggooien of wegschieten de zaal in. 

 Op het moment dat hij de bal in het veld heeft gegooid/geschoten mag 

hij gaan lopen en de hindernissen af gaan. 

 De veldpartij probeert de bal zo snel mogelijk bij de brander te krijgen. 

 Wanneer de bal bij de brander in de handen op het brandvlak is roept 

hij: STOP! 

 Als de loper van de slagpartij dit hoort moet hij op die plek blijven staan 

waar hij is. 

o Staat de loper op een honk dan is hij safe. 

o Staat de loper niet op een honk dan is hij uit en moet hij 

achteraan op de bank gaan zitten. 

o Loopt de loper toch nog door na het roepen dan is hij ook uit. 

o Bij een directe vangbal is de loper ook uit. 

 Als de loper veilig op een honk staat mag de volgende loper gaan slaan 

en gaat het spel verder. 

o Er mag maar één loper op een matje staan. 

o Dit betekent dat er altijd gelopen moet worden als de honken 

bezet zijn. 

 Bij drie uitjes wordt er gewisseld tussen veldpartij en slagpartij. 

 Wanneer alle kinderen uit de slagpartij éénmaal binnen zijn gekomen 

(of uit zijn gegaan) en zij hebben nog geen drie uitjes wordt er alsnog 

gewisseld van veldpartij en slagpartij. 

 De teams kunnen punten scoren door veilig op honk vier te komen 

zonder dat zij uit zijn gegaan. 
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 De leraar houdt op een scorebord bij wat de stand is. 

 Bij de volgende wissel gaan de teams weer in de vaste volgorde op de 

bank zitten zodat iedereen aan de beurt komt. 

 Als de tijd erop zit stopt de leraar het spel. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 37 “Vervolg: Bewegen op Muziek” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 15 rode lintjes 

 15 gele lintjes 

 Cd-speler/mp3-speler 

 Het nummer: ‘Sexy als ik dans – Nielson’ op cd of mp3 

 

Doel van de kern 

De kinderen zijn bezig met bewegen op muziek, moeten een aantal bewegingen onthouden en deze bewegingen op de juiste woorden tijdens het 

liedje uitvoeren. Vervolgens worden de het andere bewegingen die uitgevoerd moeten worden, hiervoor is het van belang dat de leerlingen hun 

aandacht goed bij het nummer houden en de juiste beweging weten uit te voeren. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Kat en muisspel” 

Doel: de kinderen moet zoveel mogelijk lintjes bij anderen uit de broek halen. 

Het kind met het meeste aantal lintjes in zijn broek wint het spel. 

 

Het spel 

 Alle kinderen krijgen een lintje aan de achterkant van hun broek. Dit 

lintje moet duidelijk zichtbaar uit de broek hangen. 

o De helft van de klas krijgt een rood lintje, de andere helft van de 

klas krijgt een geel lintje. 

 Op het startsein van de leraar gaan alle kinderen door de zaal rennen. 

 Zij proberen het lintje bij iemand anders uit de broek te pakken. 

o Kinderen met een rood lintje in de broek mogen alleen maar een 

geel lintje pakken, kinderen met een geel lintje mogen alleen 

maar een rood lintje pakken. 

 Is het gelukt om een lintje te pakken dan houd je deze in je hand. Deze 

kan niet meer afgepakt worden door anderen. 

 Als je lintje is afgepakt, mag je nog steeds proberen bij anderen een 

lintje te pakken. 

 Na drie minuten stopt de leraar het spel en kijkt welke kinderen de 

meeste lintjes hebben 

o Vervolgens krijgen alle kinderen weer één lintje en wordt het 

spel nogmaals drie minuten gespeeld. 

o Deze keer mogen de kinderen alleen een lintje van dezelfde 

kleur pakken. 

 

Kern 
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Kern (20 minuten) 

De oefening: 

 Let op! Het is van belang dat de leraar de dans van tevoren een aantal 

keer geoefend heeft. 

 De klas gaat in vier rijen geschakeld in de zaal staan (zie organisatie). 

 De leraar gaat voor de klas staan met zijn gezicht naar de kinderen. 

 Leer de kinderen de danspasjes voordat het nummer wordt aangezet. 

Het zijn simpele pasjes die de kinderen snel onder de knie hebben. 

 Het is van belang dat de kinderen zelf nadenken over de beweging die 

gemaakt wordt, het is minder belangrijk dat kinderen in de maat 

bewegen. 

 

Ronde 1 

 De leraar legt uit dat er straks bewogen gaat worden op het volgende 

nummer: 

o ‘Sexy als ik dans – Nielson’ 

 Tijdens het nummer volgt de klas de danspasjes van de leraar 

o 8 tellen Looppas 

o 8 tellen Sidestep (1x links, 1x rechts) 

o 8 tellen V-step 

o Herhaal dit gedurende het nummer. 

 Bij de volgende woorden moeten de kinderen de bijbehorende 

beweging uitvoeren: 

o ‘Sexy’ – Heupbewegingen 

o ‘Dans’ – Sprong in de lucht  



 

237 

 

o Let op! Tijdens deze ronde doet de leraar nog mee met deze 

bewegingen. 

 Als het nummer is afgelopen krijgen de kinderen een minuut rust. 

 

Ronde 2 

 De achterste rij komt vooraan staan, alle andere rijen schuiven één rij 

naar achter. 

 De leraar geeft aan dat de twee woorden met bijbehorende bewegingen 

nog steeds uitgevoerd moeten worden: 

o ‘Sexy’ – Heupbewegingen 

o ‘Dans’ – Sprong in de lucht  

o Let op! Tijdens deze ronde doet de leraar niet meer mee met 

deze bewegingen. 

 Ditmaal komt er een derde woord en beweging bij (deze beweging ook 

van tevoren oefenen): 

o ‘Wohohohooh’ – Armen in de lucht zwaaien. 

 Als het nummer is afgelopen krijgen de kinderen wederom een minuut 

rust. 

 Vervolgens wordt ronde twee nogmaals uitgevoerd. 

 

Ronde 3 

 De achterste rij komt weer vooraan staan, alle andere rijen schuiven één 

rij naar achter. 

 De beweging bij de eerste twee woorden verandert nu (de beweging van 

tevoren oefenen): 

o ‘Sexy’ – Grond aantikken 

o ‘Dans’ – 1 keer ronddraaien 
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o Let op! Tijdens deze ronde doet de leraar niet meer mee met 

deze bewegingen. 

 Het derde woord met bijbehorende beweging blijft hetzelfde:  

o ‘Wohohohooh’ – Armen in de lucht zwaaien 

 Als het nummer is afgelopen en er is nog tijd dan kan de laatste ronde 

nog een keer herhaald worden. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 38 “Vervolg: Chaos mattenspel” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 25 pionnen/hoedjes 

 2 banken 

 2 dikke matten 

 6 turnmatjes 

 5 trefballen 

 1 fluitje 

 

Doel van de kern 

Deze les is een uitbreiding op les 14, het spel blijft hetzelfde, maar er wordt in de tweede ronde een extra regel toegevoegd. Dit spel zorgt voor 

georganiseerde chaos met veel dynamiek. Er liggen een aantal turnmatjes en dikke matten in de zaal die dienen als honken. Leerlingen die op de 

matjes staan, moeten proberen de bal op de mat van een ander te gooien en proberen hun eigen mat te beschermen. Wanneer een bal een mat 

geraakt heeft is de leerling op dat matje af, hier komt een nieuwe leerling voor in de plaats. Vervolgens wisselen de leerlingen met het matje 

tegenover zich. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Honken stelen” 

Doel:  het spel wordt gespeeld in vierkantjes, bij elke hoek van het vierkant 

staat een leerling en in het midden staat één leerling. Het is de bedoeling dat 

de leerlingen op de hoeken proberen van honk te wisselen, de leerling in het 

midden probeert een honk te stelen wanneer er gewisseld wordt. 

 

De opstelling: 

 Leg eerst het spel met een voorbeeld uit voordat het door iedereen 

gespeeld gaat worden. 

 Zet minimaal vijf vierkantjes van drie bij drie meter uit met pionnen en 

zet in het midden van alle vierkantjes één pion neer (zie opstelling). 

 Verdeel de leerlingen in groepjes van vijf over de vierkantjes en laat 

alle leerlingen bij een pion van het vierkant staan (dus één leerling in 

het midden). 

o Wanneer de klas niet in groepjes van vijf verdeeld kan worden 

dan kunnen er ook vijfhoeken worden uitgezet waar groepjes 

van zes het spel kunnen spelen. 

 

Het spel: 

 De kinderen op de hoeken van het vierkant moeten proberen van hoek 

te wisselen. 

o Dit mogen maximaal twee kinderen tegelijk doen (er kan dus 

telkens maar één wissel tegelijkertijd plaatsvinden). 

 Het kind in het midden van het vierkant moet proberen een honk te 

stelen wanneer er een wissel plaatsvindt. 

Inleiding 
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 Als het gelukt is van honk te wisselen hebben de hoekspelers één punt. 

 Als het de middenspeler gelukt is om een honk te stelen, blijft hij op dit 

honk staan. 

o De leerling zonder honk komt nu in het midden te staan. 

 Vervolgens gaat de puntentelling voor de buitenspelers weer vanaf nul. 

 Na vier minuten legt de leraar het spel stil en geeft een aantal 

voorbeelden waar het goed gaat. 

 Vervolgens wordt het spel nogmaals vier minuten gespeeld. 

 

Kern (20 minuten) 

“Chaos matten spel” 

Doel: dit spel zorgt voor georganiseerde chaos met veel dynamiek. Er liggen 

een aantal turnmatjes en dikke matten in de zaal die dienen als honken. 

Leerlingen die op de matjes staan moeten proberen de bal op de mat van een 

ander te gooien en proberen hun eigen mat te beschermen. Wanneer een bal 

een mat geraakt heeft is de leerling op dat matje af, hier komt een nieuwe 

leerling voor in de plaats. Vervolgens wisselen de leerlingen met het matje 

tegenover zich 

 

De opstelling: 

 Op beide korte zijdes van de zaal ligt een dikke mat. 

 Op de lange zijdes liggen aan beide kanten drie turnmatjes. 

o Zorg ervoor dat de matjes/matten precies tegenover elkaar 

liggen (zie opstelling). 

 Op alle turnmatjes staat één leerling. 

 Op elke dikke mat staan twee leerlingen. 

 De rest van de leerlingen zitten op de bank aan de zijkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

242 

 

 De leraar staat bij het beginpunt van de rij en houdt deze in de gaten. 

 De leraar heeft vijf trefballen in zijn handen voordat het spel begint. 

 

Het Spel: 

Ronde 1 

 Deze ronde is hetzelfde als de eerste ronde in les 14. 

 De leraar gooit alle ballen in het spel. 

 Kinderen op het matje moeten proberen hun eigen matje te verdedigen, 

dit mag met alle delen van het lichaam. 

 Kinderen op de matjes moeten ook proberen een trefbal bij anderen op 

het matje te gooien. 

o Gooien van een trefbal op een matje telt alleen wanneer deze 

vanaf het eigen matje is gegooid. 

o Kinderen mogen wel (op eigen risico) van hun eigen matje af 

om een bal te halen. 

 Wanneer een mat geraakt is, is deze leerling (op een turnmatje) of dat 

team (op de dikke mat) af. 

o De leerlingen die af zijn sluiten op de bank achter de rij aan. 

o Vervolgens komt de eerstvolgende leerling vanaf de bank in het 

veld. 

o Het matje waarbij afgegooid is, moet wisselen met het matje 

tegenover (zie looplijnen opstelling). 

o Alle leerlingen moeten dus goed opletten tijdens dit spel. De 

leerling die afgegooid is komt achteraan op de bank te staan. De 

leerling die op het matje ertegenover staat, moet naar het matje 

waar de leerling is afgegooid en de leerling van de bank komt 

op het matje tegenover. 

 

Kern ronde 1 
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 De leerling die van de bank komt, komt dus terecht op 

het matje dat tegenover het matje ligt waar de vorige 

leerling is afgegooid. 

o De leraar kan gebruik maken van een fluitje. Elk moment dat 

een leerling afgegooid is fluit hij, op dit moment weten de 

leerlingen op de bank dat er gewisseld moet worden. 

 Het spel op de overige matjes gaat gewoon door, zij mogen echter niet 

op de matjes gooien waartussen gewisseld wordt 

 Wanneer de leerlingen weer op de matjes staan, mag er ook weer op 

hun matjes gegooid worden 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil. 

 

Ronde 2 

 Deze ronde lijkt erg op ronde 2 van les 14, er wordt alleen nog een extra 

regel aan toegevoegd. 

o De leraar zet in het midden van het veld twee pionnen neer. 

o Als één van deze twee pionnen omvalt, zijn alle spelers af en 

moeten zij wisselen met de leerlingen op de bank. 

o De eerste vier leerlingen van de bank gaan dan naar de dikke 

matten, de volgende zes leerlingen naar de kleine matjes. 

 De leraar heeft alle ballen weer verzameld. 

 Er komen allemaal nieuwe leerlingen op de mat te staan. Leerlingen die 

in de eerste ronde zijn begonnen zitten nu in ieder geval op de bank. 

 De regels van het spel blijven hetzelfde maar er wordt één regel 

toegevoegd. 

 

Kern ronde 2 
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 Wanneer een matje af wordt gegooid, moeten niet alleen deze 

leerlingen wisselen van matje maar alle leerlingen in het veld moeten 

wisselen met het matje tegenover. 

 Dit betekent dat wanneer de leraar op het fluitje blaast, dat alle 

leerlingen van mat moeten wisselen. 

 De leerling waarbij de bal op het matje is gegooid is natuurlijk wel af, 

hier komt een nieuwe leerling voor in de plaats. 

 Na acht minuten stopt de leraar het spel weer en is de les voorbij. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 39 “Vervolg: James Bond” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 3 banken 

 1 dikke mat 

 2 kasten 

 1 bok 

 1 opgerolde lange mat 

 8 kleine matjes 

 Trefballen en zachte ballen (zoveel als mogelijk) 

 Pen en papier (indien aanwezig: een whiteboard met whiteboard marker) 

 

Doel van de les 

Tijdens de les is het de bedoeling dat de kinderen op de mat (de James Bonds) zo veel en zo vaak mogelijk de langs rennende kinderen (de schurken) 

af te gooien. De schurken proberen de grot te bereiken om de schat te stelen. Wordt een schurk geraakt, dan gaat hij/zij terug naar de basis en 

probeert het opnieuw. Als de schurk geraakt wordt, maar al in het bezit is van een pittenzak (deel van de schat), dan wordt deze in de kist van de 

James Bonds gelegd. Als laatste zijn er nog ‘hulpjes’, zij zorgen ervoor dat de ballen continu terug worden gebracht naar de James Bonds. Er wordt 

doorgewisseld van rollen, zodat alle kinderen alle drie de rollen vervullen.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Omdat de hele zaal volgebouwd moet zijn, zal er geen sprake zijn van een 

inleiding. 

Als er aan het einde, na het opruimen, nog wat tijd over is, kan er nog een 

kort tikspel gedaan worden. 

 

Kern (30 minuten) 

Doel: als James Bond zoveel en zo vaak mogelijk de schurken af gooien. Als 

schurk probeer je zoveel mogelijk van de schat (pittenzakken) te verzamelen, 

zonder afgegooid te worden. 

Spel: op een verhoogde dikke mat in het midden van de zaal staat een groep 

James Bonds. Zij moeten ballen gooien om schurken af te gooien. De 

schurken beginnen buiten de gele lijnen van het volleybalveld en moeten 

onder de James Bonds (in de grot) zien te komen om een deel van de schat te 

stelen. Als dit lukt, moeten zij er ook voor zorgen dat zij de schat nog weer 

buiten de gele lijnen krijgen. De hulpjes van James Bond, lopen los door de 

zaal en rennen door de zaal om alle ballen continu weer terug te brengen. 

 

- Het spel wordt uitgelegd. 

o De klas bestaat straks uit drie groepen. 

- James Bonds: zij staan op de dikke maat in het midden van de zaal 

- Schurken: zij moeten zoveel mogelijk schatten zien te stelen uit de 

grot van de James Bonds. Zij stelen één deel van de schat per keer en 

moeten ook weer terug zien te komen zonder afgegooid te worden. 

Buiten de gele lijnen zijn de schurken veilig. 

- Hulpjes: de hulpjes zorgen ervoor dat de James Bonds niet zonder 

ballen komen te zitten. Zij mogen door de zaal rennen om ballen te 

halen en naar de zijkanten (lange zijden) te brengen. 

 

 
In het midden van de zaal staan twee vierdelige kasten (zonder kastkop) 

tegenover elkaar. Hierop worden drie banken geplaatst, met een dikke mat 

er bovenop. Dit is de thuisbasis van de James Bonds. 

 

Door de hele zaal, wordt zo veel mogelijk materiaal neergezet dat kan 

dienen als obstakel voor de James Bonds, maar waar de schurken achter 

kunnen schuilen. 

- De kastkoppen met de overige kastdelen eronder. 

- De opgerolde lange mat wordt op de zijkant gezet. Een klein stukje 

uitrollen zodat deze stabieler staat. 

- Indien mogelijk: kar van de springplanken (incl. planken) in de 

zaal  anders: springplanken op de zijkant zetten. 

- Een matje tegen de bok aan leggen, zodat er geen bal onderdoor 

kan. 
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o Elke groep heeft zijn eigen kleur lintje om. Dit kleur lintje 

blijft de hele les bij één groep. 

 1 groep rode lintjes, 1 groep groene lintjes, 1 groep 

gele lintjes. 

o De schurken proberen zo vaak mogelijk heen en weer te 

komen zonder geraakt te worden. 

 Ben je geraakt, dan ga je terug. 

 Ben je geraakt en heb je een pittenzakje al gepakt, dan 

leg je deze in de bak van de James Bonds en begin je 

opnieuw. 

 Word je niet geraakt, heb je een pittenzakje en word je 

op de terugweg niet geraakt, dan mag het pittenzakje 

in de schurkenbak gelegd worden. 

 Buiten de gele lijnen zijn de schurken veilig. 

o De ballen mogen niet tegen het hoofd gegooid worden. 

o Bal via de muur of grond telt ook niet. 

o Iedereen speelt eerlijk. 

o Met je team bedenk je als James Bond een tactiek om zo vaak 

mogelijk de schurken af te gooien. 

o Met je team bedenk je als schurken een tactiek om zo vaak 

mogelijk heen en weer te komen zonder geraakt te worden. 

o Elk spel duurt drie minuten. 

 Er wordt geteld hoeveel pittenzakken de schurken 

hebben en hoeveel pittenzakken de James Bonds 

hebben. Dit wordt genoteerd. 

 

- Het spel wordt gespeeld. 

- Indien aanwezig: turnblokken in de zaal verspreiden. 

- Indien aanwezig: ook een ballenkar plaatsen in de zaal. 

- Eventueel een dikke mat (op de kar) in de zaal plaatsen. 

LET OP: Het is zaak voor de docent om minimaal 4 schuilplaatsen te 

creëren voor de schurken met aanwezig materiaal. 
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o De docent geeft een fluitsignaal om te starten. 

- Om het spannend te houden, kan de docent ervoor kiezen om de 

muziek van James Bond op te zetten. 

o Het spel wordt na drie minuten gestopt. 

 De docent zet de muziek uit en geeft een fluitsignaal 

om te stoppen. 

 Alle ballen worden naar de dikke mat gebracht en alle 

pittenzakken worden geteld. 

 Het aantal pittenzakjes voor de schurken en de James 

Bonds worden genoteerd. 

o Er wordt gewisseld. Dit gaat als volgt. 

 James Bonds worden schurken. 

 Schurken worden hulpjes. 

 Hulpjes worden James Bonds. 

 

o Het spel wordt in totaal zes keer gespeeld. 

 Elk team vervult elke rol twee keer. 

 Voor de tweede ronde (voor elk team) kunnen de teams 

een nieuwe tactiek toe gaan passen indien zij dit nodig 

vinden 

o Na het zes keer spelen wordt het hele spel stopgezet. 

- De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 40 “Vervolg: Teamwork” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

Vak 1 Zeil opvouwen Vak 2 Spinnenweb Vak 3 ‘uit de knoop’ 

 1 bouwzeil 

 1 rolmaat/meetlint 

 1 wandrek 

 2 turnmatjes 

 16 lintjes (4 verschillende kleuren) 

 3 scoreformulieren 

 1 pen 

 4 à 5 springtouwen 

 

Doel van de kern 

Het belangrijkste doel van deze les is dat het niet een competitieve les is maar een coöperatieve les. Het gaat er dus om dat de kinderen door middel 

van samenwerken hun doel bereiken waar zij vaak zullen denken dat het om winnen gaat. Dit samenwerken is terug te zien in drie kleine opdrachten 

die alleen met een goede samenwerking uitgevoerd kunnen worden. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

Zet voordat je begint met de inleiding al zoveel mogelijk van de kern klaar 

zodat de les snel door kan lopen. Hang de lintjes al in het wandrek en leg de 

knoop met springtouwen ook alvast klaar. 

 

“Lijnenspel variant” 

Doel: het lijnenspel hebben de leerlingen al vaker gespeeld met matjes. Alle 

kinderen starten achter de achterlijn, het aantal fluitjes van de leraar geeft aan 

naar welke lijn de leerlingen moeten rennen. Voordat zij mogen rennen 

moeten zij eerst vijf keer heen en weer springen met twee voeten tegelijk over 

de lijn. 

 De leraar laat alle leerlingen in een rij achter de achterlijn van de zaal 

staan (zie opstelling). 

 De leraar staat zelf ook op deze lijn aan de zijkant en heeft een fluitje 

in zijn hand. 

 Op het eerste teken (mondeling: “já”) beginnen de leerlingen met twee 

voeten tegelijk heen en weer over de lijn te springen, dit doen zij vijf 

keer. 

 Vervolgens geeft de leraar een fluitsignaal, dit fluitsignaal geeft aan 

naar welke lijn de leerlingen toe moeten rennen. Het gaat hierbij om 

de gele lijnen van het volleybalveld. 

 Geef van tevoren aan de leerlingen aan welk fluitsignaal bij welke lijn 

hoort: 

o Eén keer fluiten is de linker gele achterlijn. 

o Twee keer fluiten is de eerste gele lijn vanaf links. 

o Drie keer fluiten is de middenlijn. 

Inleiding 
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o Vier keer fluiten is de derde lijn vanaf links. 

o Vijf leer fluiten is de rechter gele achterlijn. 

 Laat de leerlingen vervolgens weer starten achter de lijn waar zij 

geëindigd zijn met het vijf keer heen en weer springen. 

 Na zes minuten legt de leraar het spel stil en gaan de kinderen op de 

bank zitten. 

 

Kern (20 minuten) 

Doel: de kinderen krijgen in drie vakken verschillende korte 

samenwerkingsspelletjes. Er moet in teamverband worden nagedacht over de 

tactiek die het beste bij het spelletje past. Vervolgens moet deze tactiek in de 

praktijk worden gebracht. Omdat het deze keer wat korter durende spelletjes 

zijn, is de tijd die de leerlingen hebben voor elk vak ook iets ingekort. 

 Verdeel de klas over de drie vakken. 

 Zorg dat aan het begin van de les alle materialen snel op de juiste plek 

in het vak komen te liggen. 

 Leg voordat de kern begint alle vakken uit met een voorbeeld. 

 Elke ronde duurt vijf minuten. 

 

Vak 1 Zeil opvouwen 

De leerlingen moeten met zijn allen op een zeil (oranje bouwzeil) gaan staan 

dat volledig is uitgeklapt. De leerlingen moeten vervolgens proberen dit zeil 

zo ver mogelijk in te klappen zonder dat één van de leerlingen de grond raakt. 

 De leraar legt in dit veld één zeil volledig uitgeklapt uit. 

 Alle leerlingen die in dit vak behoren gaan op het zeil staan. 

 Vervolgens beginnen de leerlingen met het inklappen van het zeil en 

proberen zij het zeil zo klein mogelijk te maken. 

 

 

Kern 

Vak 1 Zeil opvouwen 
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 Tijdens het inklappen van het zeil moeten de kinderen ten alle tijden 

op het zeil blijven staan. 

 De leerlingen mogen wel bij elkaar op de rug gaan zitten om zo het 

oppervlak om op te staan te verkleinen. 

 Op het moment dat de leerlingen denken dat het vlak niet kleiner kan 

roepen zij de leraar. 

 De leraar meet vervolgens met rolmaat/meetlint het oppervlak op. 

o Het oppervlak in vierkante meters gedeeld door het aantal 

leerlingen dat erop staat geeft het aantal vierkante meters per 

leerling. 

o De leraar kan aan het einde van de les laten weten welke groep 

het kleinste oppervlak heeft gemaakt. 

 Als er nog tijd is krijgt de groep nog een kans om hun vorige poging 

te verbeteren. 

 Na vijf minuten wordt het spel gestopt en wisselen de leerlingen door 

naar het volgende vak. 

 

Vak 2 Spinnenweb 

De leerlingen moeten proberen zoveel mogelijk punten te halen door de gaten 

van het wandrek te komen zonder het klimrek aan te raken. Hoe hoger zij door 

de gaten van het wandrek komen, hoe meer punten zij verdienen. 

 De leraar klapt het wandrek uit en zorgt ervoor dat deze schuin staat. 

 Leg twee turnmatjes onder het wandrek voor de veiligheid. 

 Hang in de rijen van het wandrek verschillende kleuren lintjes, deze 

lintjes geven aan hoeveel punten het oplevert als iemand hier doorheen 

komt. 

o Rood lintje (tweede rij van onder): 1 punt per leerling. 

 

 

Vak 2 Spinnenweb 
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o Blauw lintje (derde rij van onder): 2 punten per leerling. 

o Groen lintje (vierde rij van onder): 3 punten per leerling. 

o Geel lintje (vijfde rij van onder): 4 punten per leerling. 

 De leerlingen moeten samenwerken om zoveel mogelijk punten te 

halen. 

 Elke leerling die door een vak gaat zonder het wandrek aan te raken 

(het hangende lintje mag wel aangeraakt worden) levert punten op. De 

kleur van het lintje geeft aan hoeveel punten het oplevert. 

o Raakt de leerling wel het wandrek aan, dan is de poging niet 

geldig, maar mag er wel een nieuwe poging gedaan worden. 

 Leerlingen kunnen zonder hulp door de onderste vakken heen stappen, 

dit zal dus snel punten opleveren. 

 De bovenste vakken zullen leerlingen opgetild moeten worden, dit 

vergt dus samenwerking. 

 Leerlingen die helpen mogen het wandrek wel aanraken. 

o Leerlingen die slim zijn zullen eerst de makkelijke punten 

pakken en vervolgens pas de moeilijke punten. 

 De teams houden zelf bij hoeveel punten zij gescoord hebben op het 

scoreformulier (zie hieronder). Zij hoeven alleen maar te turven bij 

welke kleur een leerling door het wandrek is gegaan. 

 Na vijf minuten wordt het spel gestopt en geven de leerlingen het 

scoreformulier aan de leraar 
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Vak 3 ‘uit de knoop’: 

 Deze spelvorm is al eerder gespeeld in les 16. 

 Maak van tevoren een knoop van minimaal vier springtouwen en zorg 

dat de uiteindes vrij zijn om vast te pakken, dit zorgt dus voor acht 

vrije uiteindes. 

o Wanneer er meer dan acht leerlingen per vak zijn zal de knoop 

uit vijf springtouwen moeten bestaan. 

 Elke leerling in het vak pakt één uiteinde. 

o Bij een oneven aantal ligt dus één uiteinde vrij, dit is geen 

probleem. 

 De kinderen moeten proberen de knoop uit elkaar te halen met elkaar 

zonder zelf het touw los te laten. 

 Na vijf minuten kijkt de leraar of het de kinderen gelukt is om de knoop 

uit elkaar te halen. 

o Is het de leerlingen al binnen vijf minuten gelukt dan legt de 

leraar nogmaals een knoop en doen de leerlingen het opnieuw 

totdat de vijf minuten om zijn. 

 Leg vervolgens weer een knoop in de touwen voor de volgende groep. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

Vak 3 ‘uit de knoop’: 
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Scoreformulier Spinnenweb 

 

ROOD = 

 

BLAUW = 

 

GROEN = 

 

GEEL  =
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Les 41 “Vervolg: Flipperkast” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 6 pionnen 

 15 kegels/blokjes 

 3 kleuren lintjes 

 10 trefballen (indien dit niet aanwezig is, gebruik volleyballen) 

 

Doel van de kern 

Deze les zal precies hetzelfde zijn als les 17. De klas wordt verdeeld in drie verschillende teams: rollers, gooiers en verdedigers. Rollers en gooiers 

moeten proberen de kegels die in het midden staan om te krijgen door middel van rollen of gooien. Verdedigers staan verdeeld rondom de kegels 

en proberen deze te verdedigen. Gedurende het spel wisselt de rol van de rollers en de gooiers. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Steen, papier, schaar” 

Doel: kinderen worden in een aantal teams opgedeeld. Twee teams komen 

telkens tegenover elkaar te staan. In het midden komen de leden van het team 

elkaar tegen waar zij een spelletje “steen, papier, schaar” spelen. De winnaar 

van het spelletje mag doorlopen, de verliezer moet terug achter de rij van het 

team aansluiten. Zodra de eerstvolgende van het verliezende team ziet dat het 

spelletje verloren is, mag hij richting de winnende speler om opnieuw “steen, 

papier, schaar” te spelen en te voorkomen dat de tegenpartij over de lijn komt. 

 

De opstelling: 

 Leg voordat het spel begint eerst het spelletje “steen, papier, schaar” 

uit: 

“De twee spelers tellen af en steken tegelijk zonder aarzeling de hand uit in 

de vorm van: 

 Een vuist (steen) wint van twee gespreide vingers (de steen maakt de 

schaar bot); 

 Een vlakke hand (papier) wint van een vuist (het papier bedekt de 

steen); 

 Twee gespreide vingers (schaar) winnen van een vlakke hand (de 

schaar verknipt het papier).” 

 

 Verdeel vervolgens de klas in zes gelijke teams. 

o Wanneer dit niet uitkomt mogen een aantal teams ook één 

leerling meer of minder hebben. 

Inleiding 

 

“Steen, papier, schaar” 
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 Zet de teams vervolgens tegenover elkaar neer in rijen van een vaste 

volgorde (zie opstelling). 

o Gebruik hiervoor de achterlijnen van het badmintonveld. 

 Zet op de tweede achterlijn van het badmintonveld een pion neer, dit 

is de overwinningslijn (zie opstelling). 

 Leg het volledige spel uit met een voorbeeld voordat het spel begint. 

 

Het spel: 

 De leraar geeft het startsignaal, op dit moment lopen de eerste 

leerlingen van elk team naar het midden totdat zij elkaar tegenkomen. 

 Wanneer de leerlingen elkaar tegen komen spelen zij een spelletje 

“steen, papier, schaar”. 

o Op het moment dat het gelijkspel is, spelen de leerlingen het 

nogmaals totdat er een winnaar uit komt. 

 De verliezer van het spelletje loopt terug en sluit weer aan bij de rij 

van zijn team. 

 De winnaar van het spelletje rent zo snel mogelijk richting de lijn van 

de tegenstander. 

 Zodra de eerstvolgende van de verliezende partij ziet dat zijn team 

verloren heeft, rent hij richting het midden om de tegenstander te 

treffen (dit zal dus dichterbij zijn eigen lijn zijn, aangezien de 

tegenstander vanuit het midden komt aanrennen). 

 Wanneer de twee elkaar tegenkomen wordt het spel “steen, papier, 

schaar” gespeeld. 

o Vervolgens gelden weer dezelfde regels. 

 Het team dat als eerste over de overwinningslijn weet te komen, heeft 

gewonnen. 
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 De leraar stopt het spel na drie minuten en vraagt welke teams hebben 

gewonnen. 

 Vervolgens draaien alle teams één plek door naar links en wordt het 

spelletje nog twee keer drie minuten gespeeld. 

 

Kern (20 minuten) 

“Flipperkast” 

Doel: de klas wordt verdeeld in drie verschillende teams: rollers, gooiers en 

verdedigers. Rollers en gooiers moeten proberen de kegels die in het midden 

staan om te krijgen door middel van rollen of gooien. Verdedigers staan 

verdeeld rondom de kegels en proberen deze te verdedigen. Gedurende het 

spel wisselt de rol van de rollers en de gooiers. 

 

De opstelling: 

 Zet 15 kegels (geen pionnen) op één lijn in het midden van de zaal 

neer, dit mogen ook blokjes zijn. 

 Verdeel de klas in drie gelijke teams: 

o Het is niet erg als één team een man meer of minder heeft. 

o Blauw lintje: verdedigers komen rondom de kegels te staan. 

o Rood lintje: rollers gaan aan de linkerkant in de lengte van de 

zaal staan. 

o Geel lintje: gooiers gaan aan de rechterkant in de lengte van de 

zaal staan (zie opstelling). 

 Gebruik de zijlijnen van het volleybalveld als lijnen voor de rollers en 

de gooiers. Alleen vanachter deze lijn mogen zij kegels om 

rollen/gooien. 

 Bij zowel de rollers als de gooiers krijgen vijf teamleden een trefbal. 

Kern 

 



 

260 

 

 Geef voordat het spel begint aan dat bij het fluitsignaal de rollen van 

de rollers en gooiers worden omgedraaid. 

 

Het spel: 

 Wanneer de leraar het startsignaal geeft, begint het spel. 

 Leerlingen uit de aanvallende teams mogen allemaal tegelijk 

gooien/rollen. 

o Let op! Rollers mogen alleen rollen, gooiers mogen alleen 

gooien. 

 De verdedigers proberen de kegels te verdedigen, dit mag met alle 

delen van het lichaam. 

 De aanvallende teams mogen de ballen ophalen in de zaal, zij mogen 

echter alleen gooien vanachter de zijlijn. 

o Als een leerling de bal toch vanuit ergens anders in de zaal 

gooit, dan telt deze poging niet en mag de kegel weer overeind 

gezet worden. 

 Gedurende het spel blaast de leraar regelmatig op zijn fluit waardoor 

de rollen van de rollers en gooiers worden gewisseld. 

o Gebruikt een leerling toch de verkeerde taak om een kegel om 

te krijgen, dan telt deze poging niet en mag de kegel weer 

overeind gezet worden. 

 Na vijf minuten legt de leraar het spel stil en noteert hoeveel kegels de 

verdedigers nog over hebben. 

o Als alle kegels al binnen de tijd om zijn gegaan, worden deze 

weer recht gezet en gaat het spel door met dezelfde teams tot 

de vijf minuten om zijn. 
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 In de volgende ronde worden de rollers  verdedigers, verdedigers  

gooiers en gooiers  rollers. 

 Speel het spel nog twee keer vijf minuten, zodat de leerlingen alle 

verschillende rollen op zich hebben kunnen nemen. 

 Het team dat tijdens het verdedigen de meeste kegels had staan is het 

winnende team. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 42 “Vervolg: Zweeds loopspel” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 Pionnen 

 Kijkwijzers met half gespelde woorden (bijlage) 

 Lange mat 

 6 Hoepels 

 

Doel van de les 

Het doel van de les is om zoveel mogelijk woorden juist op te lossen. De kinderen gaan in looppas naar één van de pionnen toe. Daar aangekomen, 

moeten zij een woord vormen uit de letters die vermeld staan. Het woord geeft de manier aan waarop de kinderen terug moeten naar het matje. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (20 minuten): Zweeds loop(vormen)spel 

Doel: juiste woorden maken van de half gespelde woorden. 

Spel: de kinderen worden ingedeeld in tweetallen. Elk tweetal heeft een eigen 

nummer met een invulformuliertje op de lange mat. Vanaf het nummer loopt 

het tweetal naar één van de pionnen op de lijnen van het volleybalveld, waar 

een nummer ligt met een half gespeld woord. Bij de pion moeten de kinderen 

het juiste woord bedenken. Het woord geeft aan op welke manier de kinderen 

terug moeten gaan naar hun eigen plekje. De kinderen gaan op de juiste 

manier terug en vullen op hun formulier bij het juiste nummertje de loopvorm 

in (die ze net hebben uitgevoerd).  

 

De docent legt de regels uit. 

 De klas wordt verdeeld in tweetallen. 

o Bij een oneven aantal mag er één drietal gemaakt worden. 

 De leraar geeft alle tweetallen een potlood en een formulier met een 

cijfer daarop (zie formulier hieronder). 

 Elk tweetal heeft een eigen startplek op de lange mat in het midden 

van de zaal. De cijfers op de lange mat corresponderen met de cijfers 

op het formulier. 

 De docent heeft met krijt het aantal nummers van 

tweetallen op de lange mat geschreven. 

 Dit mag ook op de vloer, als er niet op de lange mat 

geschreven mag worden met krijt. 

 Rondom de zaal staan 15 pionnen, onder deze pionnen ligt telkens een 

ander woord (zie woorden hieronder). 

o De woorden zijn genummerd van 1 t/m 15. 

 

 
- De pion staat altijd op de rebus 

Als er niet genoeg pionnen aanwezig zijn, mag de docent de 

(gehusselde) woorden ook los op de grond neerleggen 

- Alle woorden liggen ver genoeg uit elkaar, zodat 

kinderen niet alvast op de volgende kunnen kijken 
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 Zodra het spel start, gaat elk tweetal de in looppas naar het 

dichtstbijzijnde woord.  

o Zonder het invulformulier, deze blijft altijd achter bij het 

startpunt. 

 Wanneer het tweetal het woord heeft opgelost, komt er een manier van 

voortbewegen uit. 

o De manier van voortbewegen is de manier waarop het tweetal 

terug moet naar de startplek. 

o De pion wordt weer op het woord neergezet. 

 Terug bij de startplek, vult het tweetal de oplossing van het woord in 

achter het juiste nummer. 

o Na het invullen wordt het formuliertje elke keer op de kop 

gelegd. 

 Vanaf dan mogen de tweetallen zelf kiezen welke kant ze op gaan. 

 Het gaat bij dit loopspel niet om snelheid.  

o Het gaat om het juist oplossen van de woorden en het correct 

uitvoeren van de loopvormen. 

 Het spel gaat door tot alle tweetallen klaar zijn met het oplossen van 

de woorden of wanneer de tijd voorbij is. 

 Het tweetal met de meeste woorden juist, wint. 

 

Afsluiting (10 minuten): Octopustikkertje 

Doel: als tikker zoveel mogelijk andere octopussen zien te krijgen. 

Spel: er zijn drie tikkers die elk met één hand samen één hoepel vasthouden. 

Als “octopus” moet zij andere kinderen gaan tikken. De kinderen mogen vrij 

door de zaal rennen. Als een kind getikt is, moet het ook met één hand de 

hoepel vastpakken. Er mogen maximaal vijf kinderen aan één hoepel 
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vasthouden, bij zes kinderen moet er een hoepel bij gepakt worden en gaan 

twee kinderen beginnen aan de nieuwe hoepel.  

 

De docent legt uit 

 Er is een drietal tikkers. 

o De tikkers hebben alle drie met één hand een hoepel vast. 

o Samen vormen deze drie kinderen dus een “octopus”. 

o De docent kiest welke kinderen tikkers zijn. 

 De rest van de kinderen mag vrij door de zaal bewegen. 

 De octopus probeert met zijn tentakels om vrij rondrennende kinderen 

te tikken. 

 Als een kind getikt is, wordt het ook onderdeel van de octopus. 

o Het kind pakt met één hand de hoepel vast en kan met de 

andere hand kinderen tikken. 

 Wanneer een zesde kind getikt wordt, komt er een hoepel bij. 

o Twee van de zes kinderen starten als octopus met de nieuwe 

hoepel. 

o Er morgen maximaal vijf kinderen aan één hoepel vasthouden. 

 Als een kind de hoepel loslaat, mag de octopus niet verder tikken tot 

het kind de hoepel weer vastheeft met één hand. 

 Na twee minuten stopt de leraar het spel. 

o De kinderen gaan stilstaan en de docent kijkt hoeveel kinderen 

erover zijn. 

o De docent neemt alle hoepels weer in. 

o Uit de overgebleven kinderen kiest de docent drie nieuwe 

tikkers. 
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o Als alle kinderen getikt zijn voor de tijd om is, start de docent 

het spel met drie nieuwgekozen tikkers. 

 Het spel wordt drie keer gespeeld. 

o Wanneer het past binnen de tijd, kan het spel een vierde keer 

gespeeld worden. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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2. 
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3. 

A_HT_R_ _T 
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4. 

K_UI_EN 
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5. 

R_LL_N 
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6. 

R_G TEGEN RU_ 
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7. 

H_NK_ _LEN 
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8. 

H_ND IN _AND 
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9. 

BIJ ELK_ _R OP D_ R_G 
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10. 

KR_ _W_GEN 
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11. 

KI_ _ER_PRO_GE_ 
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12. 

T_ _GER_N 
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13. 

LO_ _N 
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14. 

ZI_W_ART_ 
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15. 

KN_E H_FF_N 
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Les 43 “Vervolg: Kingen” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 Krijtjes 

 4 volleyballen 

 Lintjes voor de hele klas (twee kleuren) 

 

 

Doel van de kern 

Leerlingen spelen in deze les het spel alleen. De leerlingen proberen punten te scoren door de bal in het vak van een ander te gooien. Wanneer de 

bal vervolgens nog een keer stuitert zonder dat de verdedigende leerling deze gevangen heeft, moet de leerling waarbij de bal twee keer gestuiterd 

heeft naar de zijkant. Vervolgens schuiven alle leerlingen een vak op naar het lege vak (van 1 naar 2 naar 3 naar KING). Vervolgens komt er een 

nieuwe leerling in vak 1 te staan en gaat het spel door. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Inhaalbal” 

Doel: de inleiding van deze les is hetzelfde als de inleiding van les 19. De klas 

wordt in twee teams verdeeld. De kinderen gaan geschakeld in een kring in 

het midden van de zaal staan (team 1 – team 2 – team 1- team 2…). Twee 

kinderen van elk een ander team krijgen allebei een andere bal, het is de 

bedoeling dat de kinderen zo snel mogelijk de bal naar het hele team 

overgooien voordat het andere team het doet. 

 

Ronde 1: 

 Zorg in het begin dat de rasters voor de kern al op de vloer uitgetekend 

staan. 

 Verdeel de klas in twee teams door middel van lintjes 

o Wanneer er een oneven aantal in de klas is, kan de leraar 

meedoen bij één team. 

 De twee teams staan geschakeld in een kring. 

 Geef aan een leerling van beide teams een volleybal. Zorg dat deze 

leerlingen naast elkaar staan. 

 Het is de bedoeling dat de leerlingen de bal alleen naar het eigen team 

gooien. 

 Op het startsein van de leraar gaat het gele team de bal rechtsom 

gooien. 

 Op het startsein van de leraar gaat het rode team de bal linksom 

gooien. 

 Het team dat als eerste de bal weer bij het beginpunt heeft, wint deze 

ronde. 

Inleiding 
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Ronde 2: 

 De teams blijven in dezelfde volgorde staan. 

 De ballen gaan naar twee andere leerlingen die naast elkaar staan. 

 Op het startsein van de leraar gaat het gele team de bal nu linksom 

gooien.  

 Op het startsein van de leraar gaat het rode team de bal nu rechtsom 

gooien. 

 Het team dat als eerste de bal weer bij het beginpunt heeft, wint deze 

ronde. 

 

Ronde 3: 

 Laat de leerlingen nu binnen tien seconden een willekeurige plek in de 

kring opzoeken. 

 Nu staan de leerlingen dus niet meer in een vaste volgorde in de kring. 

 De ballen gaan weer naar twee andere leerlingen van beide teams die 

naast elkaar staan. 

 Op het startsein van de leraar gaat het gele team nu de bal linksom 

gooien. 

o Let op! Er mag geen leerling van het team worden 

overgeslagen. 

 Op het startsein van de leraar gaat het rode team nu de bal rechtsom 

gooien. 

 Het team dat als eerste de bal weer bij het beginpunt heeft, wint deze 

ronde. 
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Kern (20 minuten) 

“Kingen” 

Doel: leerlingen spelen in deze les het spel alleen. De leerlingen proberen 

punten te scoren door de bal in het vak van een ander te gooien. Wanneer de 

bal vervolgens nog een keer stuitert zonder dat de verdedigende leerling deze 

gevangen heeft, moet de leerling waarbij de bal twee keer gestuiterd heeft naar 

de zijkant. Vervolgens schuiven alle leerlingen een vak op naar het lege vak 

(van 1 naar 2 naar 3 naar KING). Vervolgens komt er een nieuwe leerling in 

vak 1 te staan en gaat het spel door. 

 

Het spel: 

 Maak in de zaal vier keer een raster van vier vakken door middel van 

krijt op de vloer. Afbakenen kan ook nog met pionnen. 

 Zorg dat alle vakken twee bij twee meter groot zijn. 

 Het spel wordt nu iets aangepast ten opzichte van les 19. De essentie 

van het spel is wel hetzelfde.  

o De vier vakken worden genummerd: 1 – 2 – 3 - KING (zie 

opstelling). 

 De klas wordt door de leraar verdeeld over de drie speelvelden. 

o In elk vak komt één leerling te staan. 

o In het geval van 24 leerlingen zullen er dus vier leerlingen in 

elk speelveld staan en twee leerlingen naast elk speelveld. 

 Bij elk speelveld krijgt de leerling in vak 1 één volleybal. 

 Het is de bedoeling dat een leerling de bal laat stuiteren in een vak en 

vervolgens zonder dat deze gevangen wordt nogmaals stuitert. 

o Leerlingen in andere vakken kunnen verdedigen door de bal te 

vangen voordat deze twee keer gestuiterd heeft. 

 

Kern 
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o Vervolgens wordt het spel vervolgd door deze leerling. 

 Geef aan dat de leerlingen zelf in de gaten houden dat het door 

wisselen eerlijk verloopt. 

 

Ronde 1: 

 De leerling in vak 1 begint met het spel. 

 De leerling mag meteen beginnen met de bal in het vak van een van 

de andere leerlingen te gooien. 

 De leerlingen in het andere vak mogen de bal verdedigen door deze na 

de eerste stuit proberen te vangen, dit vangen mag ook buiten het eigen 

vak. 

o Lukt het de leerling niet om de bal te vangen na de eerste stuit 

en stuitert de bal twee keer, dan gaat deze leerling naar de 

zijkant en schuiven alle leerlingen in het speelveld door zodat 

het lege vak wordt opgevuld. 

 Het is de bedoeling dat je als leerling in het vak KING komt te staan 

op het moment dat de leraar het spel stil legt. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil. 

 De leraar kijkt welke leerlingen in het vak KING staan. 

 

Ronde 2: 

 In deze ronde gaan alle leerlingen die in het vak KING geëindigd zijn 

naar het KING-speelveld. Kinderen die in vak 3 zijn geëindigd gaan 

naar speelveld 3. Kinderen die in vak 2 geëindigd zijn gaan naar 

speelveld 2. Kinderen die in vak 1 geëindigd zijn gaan naar speelveld 

1 (zie opstelling). 
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 De leerlingen die wissel stonden worden door de leraar willekeurig 

verdeeld over de vier speelvelden. In het geval van 24 leerlingen, staan 

er overal twee wissels.  

 De regels blijven precies hetzelfde, er kom echter wel één regel bij. 

 In deze ronde mogen de leerlingen de bal niet meer in het vak gooien 

waar de bal vandaan komt. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel weer stil. 

 De leraar kan nu winnaars per speelveld bekend maken. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 44 “Vervolg: Klimmen en Klauteren” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 Touwen 

 1 of 2 wandrekken 

 Lintjes (wandrek: 8 van elke kleur, rood/geel/groen/blauw, kat en muis: zoveel mogelijk) 

 2 kleine matjes 

 2 kasten 

 1 bank  

 1 dikke mat 

 10 pionnen 

 1 bak (of korf, voor de lintjes) 

 

Doel van de les 

Het doel van de les is om kinderen na te laten denken over de manier van klimmen. Klimmen kan op meerdere manieren, namelijk handen en/of 

voeten op bepaalde kleuren, elkaar op verschillende manieren passeren hangend onder een verhoogde bank en staand of zittend knoopverhuizen.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Omdat niet alle kinderen tegelijk bezig kunnen zijn bij het klimmen en 

klauteren, zal deze les gegeven worden in twee vakken. In de kern draait het 

om het klimmen en klauteren, dus het andere vak moet zelfstandig op gang 

gehouden worden. 

 

Kern (30 minuten) 

Doel: nadenken om op verschillende manieren te klimmen en te klauteren, 

waarbij bij elk onderdeel een andere tactiek/techniek geboden wordt, of 

waarbij de kinderen een bepaalde opdracht moeten uitvoeren. 

Spel: in één vak wordt klimmen en klauteren aangeboden, waarbij kinderen 

zich op verschillende manieren moeten verplaatsen. In de les moeten de 

kinderen in het wandrek twister spelen, zittend en staand knoopverhuizen en 

elkaar passeren hangend aan een bank die tussen twee kasten hangt. In het 

overige vak spelen de kinderen zelfstandig kat en muis. 

 

 De zaal is ingedeeld in twee vakken. In één van die vakken staat een 

situatie voor klimmen en klauteren klaar. 

o In het eerste vak staat het wandrek uit. Deze staat hierbij recht 

overeind. 

 In het wandrek zijn vier kleuren lintjes gehangen. 

 De lintjes hangen (1 lintje per spot) per kleur in 

vierkanten, van de 2e tot en met de 5e spot van onderaf 

geteld. 

 Wanneer er meerdere wandrekken zijn, kunnen er 

meerdere situaties gecreëerd worden. 

o In vak 1 hangen ook de touwen uit. 

Kern 
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 In elk touw is een knoop gemaakt op basis van een 

achtknoop.  

 De knopen hangen op verschillende hoogtes, op die 

manier dat kinderen moeten zitten en staan met het 

knoopverhuizen. 

 De knoop aan de buitenste touwen (beide kanten) 

hebben een lage knoop. 

 Aan elk touw hangt een geel of rood lintje, ter hoogte 

van de helft van het touw. 

o Als laatste staan er in vak 1 twee 6-delige kasten in de lengte 

tegenover elkaar met een bank ertussen gehangen (tussen kop 

en één na hoogste deel). 

 Onder de bank ligt een dikke mat overdwars. 

o In vak 2 liggen zoveel mogelijk lintjes klaar aan de zijkant. 

 De vakken worden afgebakend met behulp van pionnen. 

 Elke ronde duurt 12 minuten. 

 

Vak 1: Twister, knoopverhuizen en bankhangen 

Twister 

 Maximaal zes kinderen spelen tegelijk Twister. 

o Zowel aan de voor- als achterkant kunnen drie kinderen het 

spel spelen. 

 In het wandrek zijn lintjes gehangen. 

o Niet hoger dan de 5e sport. 

o Rood, geel, groen, blauw zo veel mogelijk in vierkanten. 

 Kinderen bepalen om en om het lichaamsdeel en de kleur. 

o Hand (links of rechts) en voet (links of rechts). 
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o Vb.: linkerhand op groen. 

 De kinderen in het wandrek voeren allemaal de opdracht uit. 

o Wie kan er het langst in het wandrek blijven, zonder een 

verkeerde kleur aan te tikken met het verkeerde lichaamsdeel. 

o Als een kind een fout maakt, stapt het uit het wandrek en mag 

een ander kind daarvoor in de plaats komen. 

 

Knoopverhuizen/ passeren 

 De kinderen verdelen zich over de twee situaties. 

o De ene helft gaat aan een uiteinde van de touwen staan en de 

andere helft aan de overkant (andere uiteinde van de touwen). 

 De voorste kinderen gaan op de eerste knoop staan. 

 De kinderen gaan knoopverhuizen tot aan de overkant van de touwen. 

 De touwen hangen op verschillende hoogtes, variërend 

tussen hoogte van de knieën en middel van de docent. 

 Kinderen moeten zowel zittend als staand 

knoopverhuizen. 

 Wanneer kinderen elkaar tegenkomen moeten zij een 

manier vinden om elkaar te passeren. 

 Kinderen gaan knoopverhuizen tot de laatste knoop. 

o Hier stappen ze af en gaan ze achteraan staan in de rij aan de 

andere kant of naar een ander onderdeel. 

 Het volgende kind mag starten als degene ervoor bij het 4e touw is. 

o Een kind zal vaker een ander kind moeten passeren. 

 

Bankhangen 

 De kinderen verdelen zich over de twee kasten. 
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o De voorste van beide groepen mag op de kast staan. 

 Het voorste kind gaat van de kast op het begin van de bank zitten en 

gaat onder de bank hangen. 

 De kinderen gaan al hangend naar de overkant. 

o Onderweg komen kinderen elkaar tegen. 

o Kinderen bedenken een manier om elkaar te passeren. 

o Voorbeeld: over elkaar heen, zijlangs hangen, 1 van de 

kinderen klimt naar de bovenkant, etc. 

o Als kinderen elkaar gepasseerd zijn, klimmen ze al hangend 

door naar de overkant. 

o Ondertussen kunnen de volgende voorste kinderen klaar gaan 

staan op de kast. 

 Aan de overkant gaan de kinderen staan op de grond en sluiten 

achteraan aan of gaan naar een ander onderdeel. 

 

Vak 2: Kat en muis 

 Alle kinderen hebben een lintje achter in de broek. 

o Iedereen kan vrij door het vak bewegen. 

o Het lintje mag niet verder dan de helft in de broek gestopt 

worden. 

 Kinderen proberen bij elkaar het lintje uit de broek te trekken. 

o Is dit gelukt? Dan wordt het lintje om de nek/arm gehangen 

(schuin, als een schoudertas). 

o Het kind zonder lintje pakt een nieuw lintje, stopt deze in de 

broek en mag weer meedoen. 

 Zijn alle lintjes op voordat de tijd voorbij is? 

o Wie heeft de meeste lintjes verzameld? 
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o Alle lintjes worden aan de kant gelegd. 

o 1 lintje wordt achter in de broek gedaan. 

o Het spel wordt opnieuw gestart. 

 Is de tijd voorbij? 

o Wie heeft de meeste lintjes verzameld? 

o Alle lintjes worden aan de kant gelegd. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 45 “Vervolg: Voetbal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

Vak 1 pass nauwkeurigheid: Vak 2 dribbelen: Vak 3 wedstrijd: 

 4 of 8 kastdelen 

 8 slagbalpaaltjes/pionnen met 

meterstok 

 2 voetballen 

 2 stopwatches 

 16 lintjes (4 kleuren) 

 8 slagbalpaaltjes 

 8 lintjes (4 kleuren) 

 7 voetballen/trefballen 

 1 korf 

 1 stopwatch 

 2 goaltjes of 4 pionnen 

 1 scorebord 

 1 voetbal 

 4 lintjes 

 1 stopwatch/zandloper 

 

Doel van de kern 

Kinderen leren in drie vakken kennis maken met verschillende aspecten van voetbal. In twee van de drie vakken is het gericht op het individueel 

verbeteren van de voetbalvaardigheden zoals passen en dribbelen. In één vak moeten de kinderen samenwerken in een wedstrijdvorm, hier is nu 

aan toegevoegd dat de leerlingen in koppeltjes aan elkaar vast zitten.  
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (30 minuten) 

Doel: kinderen leren in drie vakken kennis maken met verschillende 

aspecten van voetbal. In twee van de drie vakken is het gericht op het 

individueel verbeteren van de voetbalvaardigheden zoals passen en 

dribbelen. In één vak moeten de kinderen samenwerken in een 

wedstrijdvorm. Aangezien de kinderen al een les voetbal hebben gehad, zal 

de moeilijkheidsgraad nu iets worden verhoogd. 

 

Vak 1 pass nauwkeurigheid: 

Er zijn twee situaties uitgezet waar de kinderen zich over gaan verdelen. Er 

zijn dus drie à vijf kinderen per situatie. De kinderen hebben allemaal een 

andere rol die telkens wordt gewisseld. In deze les wordt er meer van de 

leerlingen gevraagd omdat zij nu een reeks kleuren achter elkaar te horen 

krijgen. Deze reeks moeten zij volgen door de bal naar de juiste volgorde 

kleuren te schieten. 

 Zet twee situaties uit waarbij vier goaltjes in een vierkant van 

ongeveer vier bij vier staan. 

 Leg bij elke situatie een stopwatch en een voetbal neer. 

 Het beste zou zijn als bij beide situaties de goaltjes bestaan uit 

kastonderdelen (dan kan de bal hier tegenaan geschoten worden). 

 Lukt dit niet dan zet je één situatie uit met kastonderdelen en één 

situatie met slagbalpaaltjes/pionnen. 

 Elk goaltje krijgt een andere kleur aan de hand van lintjes (rood, 

groen, geel, blauw). 

 Eén leerling gaat in het midden van het vierkant staan met voetbal. 

 Een andere leerling houdt de tijd bij op de stopwatch. 

o Elke leerling komt één minuut in het midden te staan. 

Kern 

Vak 1 pass nauwkeurigheid: 
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 De andere leerlingen staan om het vierkant om de bal te pakken en 

deze terug te schoppen naar de leerling in het midden. 

 De leerling met de stopwatch roept een reeks van vier kleuren 

wanneer de bal stilligt in het midden bij de leerling. 

o Op dit moment draait de leerling naar het goaltje met kleur 

die als eerste genoemd werd en schiet de bal met de 

binnenkant deze kant op. 

o Wanneer de bal terugkaatst, neemt de leerling de bal weer 

aan. 

o Wanneer de bal uit het vierkant raakt, halen de leerlingen die 

eromheen staan deze weer op en schieten hem terug naar de 

middenman. 

o Zodra de bal weer stilligt in het midden draait de leerling 

naar de tweede kleur en schiet de bal met de binnenkant deze 

kant op, enzovoorts. 

o Wanneer de leerling alle kleuren heeft gehad, geeft de 

leerling met de stopwatch weer een nieuwe reeks kleuren 

aan. 

o Dit gaat door totdat de minuut voorbij is. 

 Na een minuut krijgen de leerlingen een andere rol, dit wordt een 

aantal keer doorgedraaid zodat iedereen aan de beurt is geweest. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil en wordt er van vak 

gewisseld. 

 

Vak 2 dribbelen: 

Dit vak lijkt erg op het vak uit de eerste les voetbal. Eén leerling heeft de 

stopwatch in zijn handen en bepaalt de route van de leerlingen aan de hand 

 

 

Vak 2 dribbelen: 
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van kleuren roepen. In deze les moeten de leerlingen echter de volgorde 

achterwaarts terug volgen. Na twee minuten wisselt de leerling met de 

stopwatch met één van de leerlingen met een voetbal, enzovoorts. De rest 

van de leerlingen staat aan de zijkant van het veld met een voetbal. 

 Leg minimaal acht voetballen/trefballen in een korf aan de zijkant 

van het veld. 

 Leg een stopwatch aan de zijkant van het veld en geef een vaste 

volgorde van wisselen aan voor de leerlingen. 

 Zet een aantal slagbalpaaltjes (of pionnen met meterstok) met 

verschillende kleuren lintjes willekeurig in de zaal neer. 

 De leerling die als eerste genoemd is in de volgorde pakt de 

stopwatch, de overige leerlingen pakken allemaal een bal en achter 

de lijn aan de zijkant staan. 

 De leerling met de stopwatch houdt de tijd bij, hij heeft twee 

minuten de tijd. 

o Deze leerling begint met het roepen van een kleur 

(bijvoorbeeld: “geel”). 

o Vervolgens dribbelen alle kinderen om een paaltje met een 

geel lintje erom en weer terug naar de zijlijn. 

o Als iedereen terug is roept de leerling twee kleuren achter 

elkaar (bijvoorbeeld: “geel – rood”). 

o De leerlingen met bal dribbelen nu om een paaltje met een 

rood lintje, vervolgens een paaltje met een geel lintje en weer 

terug naar de zijlijn. 

 Let op! Hier moeten de kinderen dus de volgorde 

achterwaarts volgen. 

o Nu roept de leerling drie kleuren achter elkaar, enzovoorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

298 

 

 Wanneer de twee minuten voorbij zijn is de volgende leerling in de 

volgorde aan de beurt. 

o Niet alle leerlingen zullen aan de beurt komen met het 

roepen, dit is niet erg. 

o De leraar kan vooraf vragen welke leerlingen de vorige les 

nog niet aan de beurt zijn gekomen met het roepen van 

kleuren. Deze leerlingen mogen nu als eerste beginnen. 

 De leerlingen die hierna volgen met roepen mogen telkens beginnen 

met het roepen van drie kleuren, alvorens zij meerdere kleuren 

roepen hierna. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil en wordt er van vak 

gewisseld. 

 

Vak 3 duo wedstrijd: 

De leerlingen spelen in dit vak een wedstrijdje voetbal van vier tegen vier. 

De leerlingen in het team zijn echter in tweetallen met hun benen 

vastgebonden aan elkaar. 

 Zet aan beide kanten van het veld een minigoaltje neer, als deze niet 

aanwezig zijn dan kunnen de goaltjes ook aan de hand van pionnen 

gemaakt worden. 

 De leerlingen in het vak worden opgedeeld in teams van vier. 

o In beide teams worden twee leerlingen aan elkaar gekoppeld 

door middel van een lintje om de benen. 

o Als er in dit vak een oneven aantal is, heeft één team een 

wissel. 

o Kunnen er twee teams van drie leerlingen gemaakt worden, 

dan hebben beide teams één losse speler en één koppeltje. 

 

 

Vak 3 wedstrijd: 
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 In het geval van een wissel houdt de wissel de tijd bij op een 

stopwatch of met een zandloper. 

o In dit geval duurt elk partijtje twee minuten. 

o Vervolgens wordt er gewisseld. 

 In het geval van teams met één losse speler en één koppeltje, houdt 

de losse speler de zandloper of stopwatch in de gaten. 

o Na twee minuten stopt het partijtje en wisselt één iemand uit 

het koppel met de losse speler. 

o Vervolgens wordt er gewisseld. 

 Op de bank staat een scorebord waarbij de teams de score bij 

houden. 

 Wanneer er geen wisselteam op de bank zit dan duurt het wedstrijdje 

de volledige acht minuten. 

 Wanneer er een wissel in het team zit, houden de teams een vaste 

wisselvolgorde aan. De leerling die wissel zit, houdt de tijd bij. Hij 

zit telkens één minuut op de bank, vervolgens wisselt hij met de 

volgende in de wisselvolgorde. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil en wordt er van vak 

gewisseld. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 46 “Vervolg: Roofkwartet” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 4 banken 

 16 pionnen 

 4 pittenzakjes 

 4 tennisballen 

 4 kegels  

 4 ringen 

 4 verschillende kleuren lintjes om de teams te onderscheiden 

 

Doel van de les 

Deze les zal precies hetzelfde zijn als les 22. De leerlingen moeten in teamverband proberen een kwartet van objecten in hun eigen vak te krijgen. 

De teams moeten hiervoor een strategie verzinnen waarin zij objecten kunnen stelen en verdedigen tegelijk. In het eigen vak zijn de leerlingen 

namelijk veilig, maar in het vak van de tegenstander kunnen zij getikt worden. Het team dat als eerste vier van dezelfde objecten in hun eigen roof 

vak heeft liggen, heeft gewonnen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Lijnentikkertje” 

Zet voordat de inleiding begint de onderdelen van de kern al neer (banken en 

roofvakken). De objecten blijven voor de veiligheid nog even aan de kant. 

 De leraar kiest drie tikkers uit, deze tikkers beginnen bij de leraar aan 

de zijkant. De tikkers krijgen een lintje. 

 De rest van de leerlingen lopen door de zaal heen. 

 De leerlingen en de tikkers mogen alleen maar over de lijnen in de zaal 

lopen. 

o Dit kunnen alle kleuren lijnen zijn, maar ook de banken die in 

de zaal staan. 

o Loopt een leerling niet over de lijnen dan is hij af. 

o Loopt een tikker niet over de lijnen maar tikt toch iemand, dan 

is de loper niet af. 

 Als een leerling af is gaat hij met zijn benen wijd boven een lijn staan. 

o Een leerling die hem passeert kan hem vrij maken door onder 

de benen door te kruipen. 

 Na drie minuten kiest de leraar drie nieuwe tikkers, deze tikkers zijn 

vervolgens ook drie minuten de tikker. Na deze drie minuten kiest de 

leraar nog eenmaal drie nieuwe tikkers. 

 Na tien minuten gespeeld te hebben stopt de leraar het spel. 

 

 

 

 

 

Inleiding 
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Kern (20 minuten) 

“Roofkwartet” 

De klas wordt verdeeld in vier teams. Elk team krijgt een eigen vak in de zaal. 

In elk vak liggen vier objecten (één van elk object in een vak). De teams 

moeten proberen kwartet te krijgen door een object te stelen bij een ander vak. 

Tijdens dit stelen mogen zij wel getikt worden in het vak. In hun eigen vak 

zijn zij wel veilig. 

 Zet vier banken zo in de zaal neer dat er vier verschillende vakken 

worden afgebakend, houd hierbij wel ruimte over aan de zijkant (zie 

opstelling). 

 Zet in elk van de vakken een roof vak uit met pionnen (zie opstelling). 

 Leg in elk vak de volgende objecten neer: 

o 1 pittenzakje 

o 1 tennisbal 

o 1 kegel 

o 1 ring 

 Verdeel de klas in vier teams door middel van lintjes. 

o Het is niet erg als een team een man meer of minder heeft. Dit 

zou je per ronde ook nog af kunnen wisselen door leerlingen 

van team te laten wisselen. 

 Elk team komt in een vak te staan. 

 Zij mogen niet in hun eigen roof vak komen. 

 

Het spel: 

 De teams moeten proberen kwartet te krijgen van één voorwerp. Dit 

voorwerp mogen zij zelf kiezen. 

 In hun eigen vak zijn de teams veilig. 

 

 

Kern 
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 In het vak van een ander team kunnen ze getikt worden door het team 

van dat vak. 

 Leerlingen mogen alleen via het midden naar het vak van een ander 

team, dus niet via de zijkant. 

 Lukt het de leerlingen om in het roof vak van een ander team te komen 

zonder getikt te worden, dan mogen zij één voorwerp pakken en via 

de zijkant teruglopen naar hun eigen vak. 

o De leerling mag nu niet meer getikt worden door een leerling 

van het andere team. 

o De leerling legt nu het voorwerp in zijn eigen roof vak neer. 

o Wanneer dit gebeurd is mag de leerling weer meedoen aan het 

spel. 

 Het kan dus zijn dat teams dezelfde voorwerpen aan het sparen zijn, 

het is aan de leerlingen om daarachter te komen. 

 Ook moeten de leerlingen zelf bepalen hoeveel leerlingen er in het vak 

achter blijven om andere teams te tikken. 

 Het team dat als eerste een kwartet heeft gaat op de grond zitten. 

 De leraar stopt het spel en gaat kijken of de kwartet klopt. 

 De leraar zorgt ervoor dat in elk vak weer één van elk object ligt. 

 Vervolgens draaien alle leerlingen één vak door naar rechts. 

 Het spel wordt nogmaals gespeeld. 

 Als er na deze ronde nog tijd is, wordt het voorgenoemde nogmaals 

herhaald. 
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 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 47 “Vervolg: Circulatievolleybal” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 Volleybalnet in de lengte van de zaal 

 8 pionnen 

 3 volleyballen 

 Blokken (zoveel mogelijk) 

 Fluitje 

 

Doel van de les 

Tijdens de les zullen de kinderen vier tegen vier circulatievolleybal gaan spelen, waarbij het team telkens één plekje met de klok mee moet draaien 

nadat zij de bal over het net hebben gegooid. Als een bal verkeerd gegooid wordt (buiten het veld of in het net) dan moet de gooier het veld uit. 

Als een bal in het veld op de grond valt of een kind de bal laat vallen, gaat het kind dat de fout maakt het veld uit. Een kind kan weer in het veld 

komen als zijn ploeg de bal kan vangen. Het team krijgt één punt als het veld van de tegenstander leeg is. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (20 minuten): Circulatievolleybal niveau 1 

Doel: scoren door de bal bij de tegenstander binnen de lijnen op de grond te 

krijgen, maar scoren van de tegenstander voorkomen. 

Spel: Aan beide kanten van het net staan vier kinderen opgesteld in ruitvorm 

(zie plattegrond). De eerste bal wordt over het net gegooid, het team draait 

één plekje door met de klok mee. Eén van de kinderen aan de andere kant 

vangt de bal. De bal wordt opnieuw over het net gegooid en het andere team 

draait net zo een plekje met de klok mee. 

Valt de bal op de grond, dan gaat het kind dat de fout maakt het veld uit. Gaat 

de bal uit het veld, dan gaat het kind van de fout maakt het veld uit. Als team 

wordt geprobeerd om alle kinderen uit het andere team uit het veld te spelen. 

 

 Over de lengte van het veld wordt een volleybalnet gespannen, ter 

hoogte van 1.8 meter. 

o Als er geen volleybalnet van 18m aanwezig is, kan de docent 

een toverkoord spannen over de lengte van de zaal. 

o Aan het toverkoord hangt de docent lintjes, zodat het touw 

goed zichtbaar is. 

 Op de hoeken van de velden zijn pionnen neergezet, ter 

verduidelijking van de uitlijnen. 

 

De docent legt de regels uit aan de hand van een voorbeeld. 

 Aan beide kanten staan vier kinderen in het veld. 

o Er staan altijd maximaal vier kinderen in het veld. 

o Als er geen zes viertallen gemaakt kunnen worden, dan wordt 

er tegen een drietal altijd drie tegen drie gespeeld. 

o Bij meer dan vier kinderen per team, dan is er één wissel. 

Kern 

 
Bij doorwisselen: team in veld 1 kan blijven staan, de rest van de teams 

draait een plekje door met de klok mee. 

 

Met wissel: de wissel staat buiten het veld. De wissel komt er als eerste 

in als er een vangbal is bij minder dan vier kinderen in het veld. 

 

Wanneer er drie kinderen over zijn: zie veld 4 

Wanneer er nog twee kinderen over zijn: zie veld 2 
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 Kinderen met een bal in de handen mogen niet lopen. 

 De bal wordt over het net gegooid. 

o Dit mag vanaf elke positie in het veld. 

 Na elke bal over het net draait het gooiende team één plekje met de 

klok mee. 

 De tegenstander vangt de bal. 

o De bal moet in twee keer over het net gegooid worden 

(maximaal twee kinderen mogen de bal raken). 

 De bal wordt door de tegenstander ook weer over het net gegooid. 

o Ook dit team draait één plekje met de klok mee. 

o De docent bepaalt hoe de bal over het net gegooid moet 

worden. De docent doet hiervoor een lintje om. 

o Voor elk nieuw partijspel wissels de docent het lintje voor een 

andere kleur. 

 Rood: de bal moet met bovenhandse vangstoot-

beweging over het net gegooid worden.* 

 Geel: de bal moet met onderhandse vanggooi-

beweging over het net gegooid worden.** 

 Groen: de bal mag zowel met bovenhandse als 

onderhandse techniek over het net gegooid worden. 

 Kom de bal op de grond of laat een kind de bal vallen? 

o Het kind dat de fout maakt, moet het veld uit. 

 Bal buiten het speelveld op de grond of in het net? 

o Het kind dat de bal gooide, moet het veld uit. 

 Als er een kind uit het veld moet, wordt het spel verder gespeeld met 

één kind minder. 
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o Zodra er nog twee kinderen in het veld staan, dan wisselen zij 

na elke gooi over het net van plaats. 

o Wordt de bal gevangen door een teamgenoot, dan mag het 

kind buiten het veld weer op de lege plaats het veld in.  

 Meer dan vier kinderen per team?  Het kind dat op 

wissel stond, mag het veld in. 

o Wanneer een kind uit het veld is, kan hij/zij weer terugkomen 

wanneer de bal over het net gevangen wordt. 

 Het team krijgt één punt als het veld van de tegenstander leeg is 

o De kinderen houden zelf te stand bij. 

o Elke punt mag het team één blok tegen de muur achter het 

veld neerleggen. 

 Het spel wordt opnieuw gestart als de tijd nog niet om is. 

 

 De docent verdeeld de groep in teams van vier kinderen. 

o Bij minder kinderen minimaal teams van drie. 

o Bij meer kinderen maximaal teams van vijf. 

o Bij meer dan 30 kinderen mogen er teams van zes gemaakt 

worden. 

 Elk team wordt door de docent in een veld neergezet. 

 Het spel wordt gespeeld tegen het team wat aan de overkant van het 

net staat. 

 Na vier minuten stopt elk spel. 

o De docent geeft een fluitsignaal. 

 De docent wisselt de teams met de klok mee. 

o Team één mag hierbij altijd op de plek blijven staan. 

 De docent hervat de spellen. 
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o Er wordt tegen een ander team gespeeld. 

 Als iedereen één keer tegen elk ander team heeft gespeeld, is de les 

klaar. 

 Het volleybalnet en de volleyballen worden opgeruimd. 

 

Afsluiting (overige tijd): Vuistbal 

Doel: zo veel mogelijk anderen zien te raken met een bal, maar zelf ballen 

ontwijken. 

Het spel: Er zijn vijf trefballen in het veld. Alle kinderen mogen de bal alleen 

met de vuist tegen de bal aan slaan. Wordt het kind door een bal geraakt op 

een andere plek op het lichaam, dan gaat het kind zitten. Weer meedoen kan 

door een bal te pakken die langs rolt.  

 

 De docent legt de regels uit. 

o Iedereen loopt vrij rond door de zaal. 

o Er zijn vijf trefballen in het spel. 

o De bal mag alleen met de vuist geraakt worden. 

 Met de vuist wordt tegen een bal aangeslagen om een 

ander te raken. 

o Een kind is af als de bal tegen een ander deel van het lichaam 

aankomt. 

 Ook via de grond is het kind af. 

 Het kind gaat zitten op de grond. 

 Hierbij blijft de docent opletten dat de kinderen eerlijk 

spelen. 

o Als het lukt om een bal te pakken die langs rolt, dan mag het 

kind weer meedoen met het spel. 

 

 

 

Afsluiting 
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o De docent telt af . 

o Na het aftellen gooit de docent vijf trefballen het veld in. 

o Iedereen rent vrij rond door de zaal. 

o De docent let op of het spel eerlijk gespeeld wordt. 

 Als het spel te moeilijk is met vijf ballen, dan kan de 

docent een bal uit het veld halen. 

 Gaat het de kinderen te makkelijk af, dan kan de 

docent nog een extra bal het veld in rollen. 

 Na drie minuten stopt het spel. 

o De docent verzamelt alle ballen bij zich. 

 Het spel wordt nogmaals gespeeld. 

o Iedereen mag weer meedoen. 

o De docent rolt opnieuw vijf trefballen het veld in. 

 Na drie minuten wordt het spel gestopt. 

 Alle kinderen gaan zitten op de bank. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

 

* Bovenhandse vangstoot-beweging: de kinderen vangen de bal niet meer volledig, maar “plakt” met een bovenhandse techniek aan de handen voor deze over 

het net gaat. 

** Onderhandse vanggooi-beweging = De kinderen vangen de bal niet meer volledig, maar gooien de bal in de beweging van de onderhandse techniek over het 

net. 

N.B.: hierbij wordt de snelheid van het gooien verhoogd  er ontstaat steeds minder contact tussen de bal en de handen. 
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Les 48 “Vervolg: Balanceren” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 2 Stel ringen 

 6 Banken (minimaal 3 voor balanceren)  

 2 Trapezes 

 4 Matjes 

 Pittenzakjes  

 5 Hoepels 

 10 Pionnen (minimaal) 

 1 Basketbal 

 Zandloper 

 2 Meterstokken 

 10 Blokken (minimaal) 

 2 Baskets 

 1 Scorebord 

 5 Lintjes 

 5 Hoepels 

 1 Korf 

 

Doel van de les 

Het doel van deze les is om zoveel mogelijk verschillende manieren te bedenken om het balanceren uitdagend te maken. Hierbij mogen kinderen 

elkaar niet na-apen en moeten ze minimaal vijf verschillende mogelijkheden bedenken om de balansoefeningen uit te voeren. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Omdat niet alle kinderen tegelijk bezig kunnen zijn bij het balanceren, wordt 

deze les gegeven in drie vakken. In de kern draait het om het balanceren, dus 

de andere vakken moeten zelfstandig op gang gehouden worden.  

 

Kern (30 minuten) 

Doel: nadenken om op verschillende manieren te balanceren, waarbij de 

kinderen gebruik kunnen maken van verschillende situaties, materialen en 

manieren om te balanceren. 

 In één vak wordt balanceren aangeboden, waarbij de kinderen 

verschillende “uitdagingen” moeten bedenken (minimaal vijf per 

ronde). In de andere twee vakken zijn de kinderen zelfstandig bezig met 

basketbal en hoepel op. 

 

De zaal is ingedeeld in drie vakken. In alle vakken staan de materialen en 

situaties klaar. 

 In vak 1 hangen twee paar ringen naar beneden. Twee banken hangen 

met behulp van een trapeze (door de bank) in de ringen met de wieltjes 

bovenaan. De ene bank hangt normaal, de andere bank hangt op de kop. 

o De ringen hangen op ± 0.5 meter hoogte of op z’n laagst als 0.5 

meter hoogte niet lukt. 

 In het eerste vak liggen ook verhoogde een bank op de kop (de uiteinden 

liggen op twee op elkaar gestapelde matjes) en blokken in een route. 

 In het eerste vak ligt als laatste ook nog klein materiaal klaar in een bak. 

o Pionnen, hoedjes, hoepels, pittenzakjes, stokken, ballen, 

tennisballen. 

o Er liggen ook een papiertje met pen waarop kinderen nieuwe 

manieren kunnen schrijven. 
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 In vak 2 liggen drie hoepels in het vak op een willekeurige plek. Er staan 

drie pionnen bij de muur, met een lintje erbij.  

 In vak 3 hangen twee baskets aan de korte kant. Aan één kant van de 

zaal liggen vijf lintjes. Aan de zijkant ligt een stopwatch of een 

zandloper van een minuut en een scorebord. 

o Als er in het vak niet twee baskets aanwezig zijn, wordt gebruik 

gemaakt van de basket aan de korte zijde van de zaal. 

 Elk vak duurt acht minuten. 

o De docent fluit na acht minuten af. 

o De kinderen leggen alle materialen terug op de plaats. 

o De kinderen gaan zitten op de bank. 

o De docent regelt het doorwisselen. 

 

Vak 1: balanceren 

 In het vak zijn verschillende balanceersituaties uitgezet. 

o In het vak ligt ook klein materiaal klaar. 

 De kinderen gaan zelfstandig aan de slag met de balanceersituaties. 

o Bij de banken in de ringen moet er altijd iemand naast lopen ter 

beveiliging van de situatie! 

 In het vak moet elke groep kinderen minimaal vijf verschillende 

manieren bedenken om de balanceeroefeningen uit te voeren. 

o Dit mag van lopen met een hulpverlener met stok/kruipend 

omhoog naar vooruit lopen met obstakels gaan tot “blind” lopen 

tot, als het maar veilig gebeurt. 

o Bij de bank op de kop en het bloklopen bedenken de kinderen 

minimaal drie manieren om elkaar te passeren. 

Vak 1: 
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 Als er een nieuwe vorm uitgevoerd wordt, wordt deze opgeschreven op 

het formulier dat klaarligt . 

 Per groep moeten er minimaal vijf vormen op het formulier geschreven 

worden. 

 Per groep moeten er minimaal drie manieren voor passeren op het 

formulier geschreven worden. 

 Na acht minuten haalt de docent het beschreven formulier weg en legt 

er een nieuw formulier neer voor de volgende groep. 

o Elke groep krijgt een eigen formulier. 

o Aan het einde van de les kan de docent benoemen welke 

manieren er geoefend zijn. 

 

Vak 2: Hoepel op 

 Er is één tikker. 

o De andere kinderen rennen vrij rond in het vak. 

 Er liggen drie hoepels in de zaal. 

o Dit zijn vrijplaatsen. 

o Er mag maximaal één kind in een hoepel staan. 

 De tikker probeert andere kinderen te tikken. 

o Staat een kind in een hoepel, dan is het kind vrij. 

o Komt er een ander kind bij in een hoepel, dan moet het eerste 

kind eruit. 

 Als een kind getikt is, wordt er een pion omgelegd. 

o Als er drie pionnen om zijn, wordt er gewisseld van tikker. 

 Het spel wordt gespeeld (met zelfstandig wisselen van tikkers) tot de 

tijd voorbij is. 

 

 

Vak 2: 
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Vak 3: Basketbal 

 De kinderen verdelen het groepje in twee gelijke teams.  

o Eén van de teams doet de lintjes om.  

o Er wordt drie tegen drie gespeeld. 

 De wissels gaan zitten op de bank. 

 Spelregels 

o Een kind mag niet lopen met de bal. 

o Bal tegen de muur: bal voor de andere tegenstanders. 

o Bal uit het veld: één kind haalt het op. 

 Naast het veld (op de bank) staat een zandloper. Zodra de zandloper 

leeg is (1 of 1,5 minuut), wordt er gewisseld. 

o Het kind dat op de bank zit mag zelf kiezen met wie hij/zij 

wisselt. 

o De docent houdt in de gaten dat niet telkens hetzelfde kind als 

wissel op de bank zit.  

 Als er gescoord wordt, krijgt het scorende team een punt. 

o Punten worden bijgehouden op het scorebord. 

 Als er geen scorebord aanwezig is, wordt de score 

bijgehouden door de kinderen zelf. 

 Het gaat hier niet zozeer om het bijhouden van de 

punten, maar dat de kinderen het spel zelf op gang 

kunnen houden. 

 Als er in het vak maar één basket aanwezig is, wordt er met recht van 

aanval gespeeld. 

o Voordat een team mag gaan scoren, moet de bal eerst door het 

team voorbij de pionnen geweest zijn (zie organisatietekening 

2). 

Vak 3: 

 
Organisatietekening 2: 

Als er maar 1 basket in het vak is 
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o Dit mag via dribbelen of het vangen van een bal achter de 

pionnen (aan de kant van de banken). 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 50 “Vervolg: Jongleren” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 16 Badmintonrackets 

 8 Shuttles 

 Volleybalnet/badmintonnet/Toverkoord (wat voor handen is) 

 8 Lintjes (4 blauw en 4 groen) 

 2 Turnmatjes 

 10 Unihockeysticks 

 1 Unihockeybal 

 Indien nodig: 5 lintjes 

 2 Stopwatches 

 

Doel van de les 

In deze les gaan de kinderen bezig met het retourneren bij het badminton. Zij zullen hierbij onderhands of bovenhands moeten gebruiken om het 

te scoren bij de ander.   
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Kern (20 minuten): 2 vakken 

Doel: in enkelspel winnen van je tegenstander door te scoren met de juiste 

techniek (bovenhands/onderhands) en King of Court worden aan het einde 

van het spel. 

In één helft van de zaal gaan de kinderen in tweetallen enkelspel spelen van 

badminton met een shuttle. De docent bepaalt met behulp van kleuren lintjes 

met welke techniek (onderhands of bovenhands) gescoord kan worden. Na 

elke speelronde draaien de kinderen één plekje door, waardoor ze tegenover 

een ander komen te staan. In de andere helft van de zaal spelen de kinderen 

zelfstandig vier tegen vier unihockey. 

 

De zaal is ingedeeld in twee helften (zie plattegrond). 

 In één deel wordt een net over de lengte gespannen. 

o Het net hangt op 1,5 m hoogte. Elke speelplek wordt in het net 

“gemarkeerd” met een groen of blauw lintje. 

o Indien niet mogelijk: er kan ook een toverkoord over de 

breedte van de twee vakken gespannen worden. Deze moeten 

dan zichtbaar gemaakt worden met behulp van (blauwe of 

groene) lintjes die eraan gehangen worden. Elk lintje 

“markeert” een speelplek voor één tegen één. 

o Het aantal lintjes in het net/toverkoord is afhankelijk van het 

aantal tweetallen dat één tegen één speelt. 

 In het vak met het net liggen de badmintonrackets en shuttles voor één 

tegen één. 

 In het andere vak staan twee matjes overdwars tegen de muur aan.  

o Hierbij liggen aan beide zijden vijf unihockeysticks en aan één 

zijde één bal en vijf lintjes van dezelfde kleur. 

Kern 
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o Indien mogelijk: twee keer vijf unihockeysticks van 

verschillende kleuren, bijvoorbeeld vijf geel en vijf groen. 

De docent legt de regels uit. 

 De groep wordt verdeeld in twee groepen met even getallen. 

o Bij een oneven aantal van de groep begint de oneven groep bij 

het één tegen één spel. 

o Het kind dat overblijft, houdt de tijd bij. 

 Als er doorgedraaid wordt, komt het overgebleven 

kind op de dichtstbijzijnde plek in het veld. Het kind 

tegenover deze plek draait dan het spel uit voor één 

ronde. De docent bepaalt de wachtplek.  

 

Eén tegen éém 

 De kinderen maken tweetallen. 

o De tweetallen gaan tegenover elkaar staan (met het net 

ertussen), tegenover een lintje. 

 De tweetallen spelen 1 tegen 1. 

o De kinderen proberen bij elkaar de shuttle op de grond te 

krijgen. Lukt dat? Dan heeft het scorende kind één punt. 

 Kinderen houden zelf de score bij. 

o Wordt er gescoord met de juiste techniek, dan heeft het 

scorende kind twee punten. 

 Groen lintje: bovenhands. 

 Blauw lintje: onderhands. 

 De docent bepaalt welke lintjes waar hangen in het net. 

 Na 1,5 minuut stopt de docent de ronde door één keer te fluiten. 

o De docent vraagt wie er gewonnen hebben. 
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o De kinderen schuiven één plekje met de klok mee. 

 De kinderen komen tegenover een ander kind te staan 

met een ander lintje ertussen. 

 Na 5-6 ronden (10 minuten) fluit de docent af door drie keer te fluiten. 

o De kinderen leggen de badmintonrackets en de shuttles bij de 

muur neer en gaan zitten op de grond. 

 

Unihockey 

 De kinderen verdelen zich over viertallen of vijftallen. 

o Bij minder dan 12 kinderen, mogen er drietallen en viertallen 

gemaakt worden. 

o Als er drietallen zijn, dan wordt er drie tegen drie gespeeld 

tegen die drietallen. 

o Als er vijftallen zijn, is er een wissel. Er wordt nog steeds vier 

tegen vier gespeeld. 

 De kinderen spelen met de volgende spelregels. 

o De stick wordt met twee handen vastgehouden. 

o De stick blijft onder de knie. 

o Er wordt gescoord door de bal tegen het matje te spelen. 

 Indien er sprake is van een lijn over de lengte van het 

matje, dan wordt er onder de lijn tegen het matje 

gescoord. 

 Elke ronde duurt twee minuten. 

o De kinderen spelen twee minuten een spel. Het team aan de 

kant houdt de score bij. 

o Na twee minuten wordt er gewisseld van teams. De kinderen 

zorgen zelf voor het door wisselen van teams. 
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 Na tien minuten fluit de docent af door drie keer te fluiten. 

o De kinderen leggen de sticks, de bal en eventueel de lintjes 

terug waar het lag en gaan zitten op de grond. 

 

De tijd in de twee vakken duurt tien minuten. 

 Na tien minuten fluit de docent af door drie keer te fluiten. 

 De kinderen leggen de materialen aan de kant en gaan zitten op de 

grond. 

o De kinderen wisselen van vak. 

 Na twintig minuten van de vakken fluit de docent opnieuw af door 

drie keer te fluiten. 

o Al het materiaal wordt opgeruimd en de kinderen gaan zitten 

op de bank aan de zijkant van de zaal. 

 

Afsluiting (overige tijd): Dooie Kip 

De tijd die over is wordt gebruikt om een tikspel te spelen: dooie kip. 

Doel: als tikker zoveel mogelijk kippen tikken. Als kip, zoveel mogelijk dode 

kippen redden. 

Spel: er zijn twee tikkers. Zij proberen zoveel mogelijk kippen te tikken. Als 

een kind getikt is, speelt het voor dooie kip: het kind gaat op de rug liggen 

met de armen of de benen in de lucht. Een kip kan gered worden door naar de 

buitenlijnen van het volleybalveld gesleept te worden. 

De docent legt de regels uit. 

 Er zijn twee tikkers, alle andere kinderen zijn kippen. 

 Als een kind getikt wordt, speelt het voor dooie kip. 

o Een getikt kind gaat op de plaats op de grond liggen met de 

armen óf de benen in de lucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting 
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 Als een dooie kip aan de armen of benen naar een buitenlijn van het 

volleybalveld gesleept wordt, wordt het weer een levende kip. 

o Het kind mag weer meespelen. 

o Als een kind een dooie kip aan het slepen is, mogen beide niet 

getikt worden. 

 Het spel wordt twee minuten gespeeld. 

o De docent fluit af. 

 Het spel wordt indien mogelijk nog één of twee keer gespeeld met 

andere tikkers. 

o Als het tijd is, fluit de docent af. 

o De kinderen gaan op de bank zitten en de docent sluit op eigen 

wijze met de kinderen af. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 50 “Eindvakspel” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 3 banken 

 24 pionnen/hoedjes 

 20-30 lintjes (4 kleuren) 

 6 trefballen 

 2 volleyballen 

 2 stopwatches/zandlopers 

 

Doel van de kern 

De leerlingen strijden in teams tegen elkaar om zoveel mogelijk punten te scoren. Een team kan scoren als een teamgenoot de bal weet te vangen 

in het eindvak van de tegenstander. De tegenstander kan dit voorkomen door de bal in de lucht te onderscheppen. Vervolgens mag de tegenstander 

proberen te scoren door de bal naar een teamgenoot in het andere eindvak aan te gooien. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Lummelen” 

Doel: elke leerling staat 45 seconden in het midden van het vierkant. Binnen 

deze 45 seconden moet de leerling proberen de bal zo vaak mogelijk te 

onderscheppen. De leerlingen die aan de zijkant van het vak staan, moeten 

proberen de bal zo min mogelijk te laten onderscheppen door de middenman. 

Het doel van het spel is dat de kinderen aan de zijkant telkens weer vrijlopen 

als de bal is overgegooid.  

 

Het spel: 

 De klas wordt opgedeeld in groepjes van vier kinderen. 

o In het geval van grotere groepen is er een doordraaisysteem met 

één wissel. 

 In de zaal liggen allemaal vierkantjes d.m.v. pionnen. 

o Pionnen staan drie meter uit elkaar. 

o Let erop dat de vierkantjes ver genoeg uit elkaar staan. 

o Bij elk vierkantje ligt één bal. 

 De leraar doet eenmaal het spel voor bij één van de vierkantjes. 

o Drie kinderen gaan bij een pion staan, één kind gaat in het 

midden van het vierkant staan. 

o Een kind dat aan de buitenkant staat start met de bal in zijn 

handen. 

o Het is de bedoeling dat de kinderen aan de zijkant de bal 

overgooien naar elkaar. 

 De kinderen moeten telkens over de zijkant van het 

vierkant bewegen om een aanspeelpunt te zijn. 

o Het kind in het midden moet proberen de bal te onderscheppen. 

Inleiding 
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 Heeft hij de bal onderschept, dan heeft hij een punt. 

o Wordt de bal buiten het vierkant gegooid, dan heeft de leerling 

in het midden ook een punt. 

 In dit geval gaat één iemand van het groepje de bal 

ophalen. 

 Na 45 seconden fluit de leraar en moet de volgende leerling in het 

midden.  

 Wanneer iedereen is geweest, roept de leraar iedereen centraal. 

o Gebruik kinderen die goed de ruimte in lopen als voorbeeld 

voor de klas. 

 Vervolgens wordt het spel nogmaals gespeeld met iedereen één keer in 

het midden. 

 

Kern (20 minuten) 

Doel: de leerlingen strijden in teams tegen elkaar om zoveel mogelijk punten 

te scoren. Een team kan scoren als een teamgenoot de bal weet te vangen in het 

eind vak van de tegenstander. De tegenstander kan dit voorkomen door de bal 

in de lucht te onderscheppen. Vervolgens mag de tegenstander proberen te 

scoren door de bal naar een teamgenoot in het andere eind vak aan te gooien. 

 

Het spel: 

 Let op! Neem de tijd voor de uitleg zodat het doel van het spel helder 

is voor alle leerlingen. 

 Verdeel de zaal in twee helften door middel van banken in de breedte 

van de zaal. 

Kern 
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 Maak twee veldjes waarbij aan beide kanten van het veldje een eind 

vak van één meter breed is gemaakt door middel van pionnen (zie 

opstelling). 

 Verdeel de klas in vier gelijke teams. 

o Wanneer dit niet mogelijk is, krijgt het team met meer spelers 

één wissel. 

o Geef een vaste wisselvolgorde aan zodat de leerlingen zelf het 

wisselen kunnen regelen. Geef de wissel een stopwatch/ 

zandloper, na één minuut wordt er gewisseld. 

 Op beide veldjes spelen twee teams tegen elkaar, de teams starten 

allemaal bij hun eigen eind vak. 

 De leraar start op beide veldjes het spel door een volleybal in het veld 

te gooien. 

 Leerlingen mogen niet lopen met de bal. 

 Wanneer de bal uit gaat (in het andere veld of in de berging) krijgt de 

tegenpartij de bal uit. 

 

Ronde 1 

 De leraar geeft alle teams een ander kleur lintje. 

 Alle teams worden door de leraar naar een eind vak gestuurd waar zij 

beginnen. 

 Wanneer de leraar de bal in het spel gooit mogen de leerlingen uit het 

eind vak rennen. 

 Het is de bedoeling dat de leerlingen iemand van hun eigen team 

aangooien in het eindvak van de tegenstander. 

 De tegenpartij kan dit proberen te voorkomen door de bal in de lucht te 

onderscheppen. De bal mag niet uit de handen geslagen worden. 
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o Wanneer de bal gevangen is het eind vak, krijgt het team één 

punt. De teams kunnen zelf deze score bijhouden. 

 In dit geval krijgt de tegenpartij de bal in hun eigen eind 

vak en hervatten zij het spel. 

o Let op! Er mag dus niet gelopen worden met bal in de handen. 

o Wanneer de bal niet gevangen wordt in het eindvak of met een 

stuiter wordt gevangen, dan moet de bal eerst weer uit het 

eindvak gegooid worden alvorens zij weer mogen proberen een 

punt te maken. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil. 

 Vervolgens vraagt de leraar de scores van beide veldjes. 

 

Ronde 2 

 De teams die gewonnen hebben, komen nu tegenover elkaar te staan in 

één veldje en de teams die verloren hebben komen ook tegenover elkaar 

te staan op het andere veldje. 

 De regels blijven hetzelfde als in ronde 1. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel weer stil en vraagt wat de 

eindscore op beide veldjes is. 

 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 51: “Mengelmoes 1” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 4 pionnen 

 2 banken 

 2 dikke matten 

 6 turnmatjes 

 5 trefballen 

 1 fluitje 

 

Doel van de kern 

Dit spel is al vaker teruggekomen in de interventie. De leerlingen weten dus hoe het spel gespeeld moet worden. De georganiseerde chaos zorgt 

voor veel prikkels die onderdrukt moeten worden. Er liggen een aantal turnmatjes en dikke matten in de zaal die dienen als honken. Leerlingen die 

op de matjes staan moeten proberen de bal op de mat van een ander te gooien en proberen hun eigen mat te beschermen. Wanneer een bal een mat 

geraakt heeft, is de leerling op dat matje af. Hier komt een nieuwe leerling voor in de plaats. Vervolgens wisselen de leerlingen met de leerlingen 

op het matje tegenover zich. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Inleiding (10 minuten) 

“Reactieloop” 

 De leraar staat aan de zijkant met een fluitje in zijn handen. 

 In elke hoek van de zaal staat een pion. 

o Zet deze ver genoeg naar binnen zodat de leerlingen buitenom 

kunnen lopen. 

 De gehele klas start bij één pion. 

o Zij beginnen allemaal met joggen om de pionnen in dezelfde 

richting. 

 De leraar verzorgt gedurende de loop verschillende keren een 

fluitsignaal: 

o Eén keer fluiten: omdraaien en in tegengestelde richting 

lopen. 

o Twee keer fluiten: op je buik liggen, opstaan en weer 

doorlopen. 

o Drie keer fluiten: zijwaarts lopen met je gezicht naar de muur. 

 Na drie minuten geeft de leraar aan dat de leerlingen moeten stoppen 

bij de eerstvolgende pion. 

 De leraar geeft nu aan dat de volgorde omgedraaid is, dus: 

o Eén keer fluiten: zijwaarts lopen met je gezicht naar de muur 

o Twee keer fluiten: op je buik liggen, opstaan en weer 

doorlopen 

o Drie keer fluiten: omdraaien en in tegengestelde richting lopen 

 Na drie minuten stopt de leraar het spel en gaan de leerlingen op de 

bank zitten. 

 

 

 

 

Inleiding 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

330 

 

Kern (20 minuten) 

“Chaos matten spel” 

Doel: dit spel zorgt voor georganiseerde chaos met veel dynamiek. Er liggen 

een aantal turnmatjes en dikke matten in de zaal die dienen als honken. 

Leerlingen die op de matjes staan, moeten proberen de bal op de mat van een 

ander te gooien en proberen hun eigen mat te beschermen. Wanneer een bal 

een mat geraakt heeft, is de leerling op dat matje af. Hier komt een nieuwe 

leerling voor in de plaats. Vervolgens wisselen de leerlingen met de 

leerlingen op het matje tegenover zich. 

 

De opstelling: 

 Op beide korte zijdes van de zaal ligt een dikke mat. 

 Op de lange zijdes liggen aan beide kanten drie turnmatjes. 

o Zorg ervoor dat de matjes/matten precies tegenover elkaar 

liggen (zie opstelling). 

 Op alle turnmatjes staat één leerling. 

 Op elke dikke mat staan twee leerlingen. 

 De rest van de leerlingen zitten op de bank aan de zijkant. 

 De leraar staat bij het beginpunt van de rij en houdt deze in de gaten. 

 De leraar heeft vijf trefballen in zijn handen voordat het spel begint. 

 

Het Spel: 

Ronde 1 

 Deze ronde is hetzelfde als de eerste ronde in les 14. 

 De leraar gooit alle ballen in het spel. 

 Kinderen op het matje moeten proberen hun eigen matje te 

verdedigen, dit mag met alle delen van het lichaam. 

 

 

Kern ronde 1 
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 Kinderen op de matjes moeten ook proberen een trefbal bij anderen 

op het matje te gooien. 

o Gooien van een trefbal op een matje telt alleen wanneer vanaf 

het eigen matje is gegooid. 

o Kinderen mogen wel (op eigen risico) van hun eigen matje af 

om een bal te halen. 

 Wanneer een mat geraakt is, is deze leerling (op een turnmatje) of dat 

team (op de dikke mat) af. 

o De leerlingen die af zijn sluiten op de bank achter de rij aan. 

o Vervolgens komt de eerstvolgende leerling vanaf de bank in 

het veld. 

o Het matje waarbij afgegooid is moet wisselen met het matje 

tegenover (zie looplijnen opstelling). 

o Alle leerlingen moeten dus goed opletten tijdens dit spel. De 

leerling die afgegooid is, komt achteraan op de bank te staan. 

De leerling die op het matje tegenover staat, moet naar het 

matje waar de leerling is afgegooid en de leerling van de bank 

komt op het matje tegenover. 

 De leerling die van de bank komt, komt dus terecht op 

het matje dat tegenover het matje ligt waar de vorige 

leerling is afgegooid. 

o De leraar kan gebruik maken van een fluitje. Elk moment dat 

een leerling afgegooid is fluit hij, op dit moment weten de 

leerlingen op de bank dat er gewisseld moet worden. 

 Het spel op de overige matjes gaat gewoon door, zij mogen echter niet 

op de matjes gooien waartussen gewisseld wordt. 

 

 

 

 

Kern ronde 2 
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 Wanneer de leerlingen weer op de matjes staan, mag er ook weer op 

hun matjes gegooid worden. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil. 

 

Ronde 2 

 Deze ronde lijkt erg op ronde 2 van les 14, er wordt alleen nog een 

extra regel aan toegevoegd. 

o De leraar zet in het midden van het veld twee pionnen neer. 

o Als één van deze twee pionnen omvalt, zijn alle spelers af en 

moeten zij wisselen met de leerlingen op de bank. 

o De eerste vier leerlingen van de bank gaan dan naar de dikke 

matten, de volgende zes leerlingen naar de kleine matjes. 

 De leraar heeft alle ballen weer verzameld. 

 Er komen allemaal nieuwe leerlingen op de mat te staan. Leerlingen 

die in de eerste ronde begonnen zitten nu in ieder geval op de bank. 

 De regels van het spel blijven hetzelfde maar er wordt één regel 

toegevoegd. 

 Wanneer een matje af wordt gegooid, moeten niet alleen deze 

leerlingen wisselen van matje maar alle leerlingen in het veld moeten 

wisselen met het matje tegenover. 

 Dit betekent dat wanneer de leraar op het fluitje blaast, alle leerlingen 

van mat moeten wisselen. 

 De leerling waarbij de bal op het matje is gegooid is natuurlijk wel af, 

hier komt een nieuwe leerling voor in de plaats. 

Na acht minuten stopt de leraar het spel weer en is de les voorbij. 
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 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen. 

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 
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Les 52: “Mengelmoes 2” (30 minuten) 

 

Benodigdheden 

 10 pionnen 

 4 turnmatjes 

 2 kasten 

 2 banken 

 Hockeysticks 

 1 basketbal 

 1 voetbal 

 1 unihockeybal 

 1 trefbal 

 2 baskets 

 

Doel van de kern 

De leerlingen hebben dit spel al eerder gespeeld. Zij weten wat de regels van het spel zijn. Het spel Olympia wordt nogmaals gespeeld. De regels 

blijven hetzelfde als in de voorgaande lessen. De verschillende handelingen die uitgevoerd moeten worden door de kinderen zullen een beroep 

doen op het werkgeheugen. 
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Activiteiten Organisatie/Managen 

Zet voordat je begint alvast de materialen van de kern aan de zijkant van de 

zaal neer (kasten, hockeysticks, pionnen, ballen) en hang de baskets alvast 

omlaag. 

Inleiding (10 minuten) 

“Matje tillen” 

Doel: de kinderen moeten in groepjes een turnmatje naar verschillende 

locaties in de zaal brengen. Deze locaties worden door de leraar aangegeven 

aan de hand van fluitjes. Het team dat als eerste op het matje zit achter de 

juiste locatie wint. 

 Achter de gele lijn aan de zijkant komen alleen vier turnmatjes te 

liggen. 

 De leraar verdeelt de klas over de vier turnmatjes (zie opstelling). 

 Zet aan de zijkant van elke gele lijn een pion neer (zie plattegrond). 

 De teams houden gezamenlijk het matje van de grond af. 

 

Ronde 1: 

 De leraar staat aan de zijkant met een fluitje in zijn handen. 

 Aan de hand van het fluitje bepaalt de leraar naar welke gele lijn de 

leerlingen toe moeten rennen. 

o Eén keer fluiten is de linker gele achterlijn. 

o Twee keer fluiten is de eerste gele lijn vanaf links. 

o Drie keer fluiten is de middenlijn. 

o Vier keer fluiten is de derde lijn vanaf links. 

Inleiding 
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o Vijf keer fluiten is de rechter gele achterlijn. 

 De leerlingen moeten goed luisteren naar het fluitsignaal en 

onthouden welk fluitje bij welke lijn hoort. Vervolgens moeten zij zo 

snel mogelijk het matje achter die lijn neerleggen en erop gaan zitten. 

 Het team dat als eerste op het matje zit, wint de ronde. 

 Laat de leerlingen starten achter de lijn waar zij zojuist de mat hebben 

neergelegd. 

o Eerst nemen de teams het turnmatje weer in de handen en van 

de grond af. 

o De fluitsignalen blijven bij dezelfde lijnen horen. 

o Laat de leerlingen nog een aantal keer naar een lijn rennen. 

Ronde 2: 

 Vertel de leerlingen dat deze keer de volgorde van fluitsignalen bij de 

verschillende gele lijnen is omgedraaid. 

Speel het spel vervolgens met dezelfde regels. 

 

Kern (20 minuten): Olympia 

Doel: per onderdeel proberen te scoren bij de tegenstander.  

Het spel: de leraar noemt een getal om het aantal spelers in het veld te bepalen. 

Het juiste aantal kinderen rent naar de muur van de tegenstander, tikt deze 

aan, en rent weer terug naar de eigen muur. Zodra de eerste kinderen bij de 

muur zijn, gooit de leraar een bal in het veld. De kinderen reageren hierop 

door het spel te starten. Het spel is voorbij als de tijd voorbij is of als er 

gescoord wordt.  

 

 

 

 

Kern 

 
De hockeysticks liggen achter de kast en worden daar weg gepakt voor 

unihockey en worden daar na elk spel unihockey ook weer neergelegd. 
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De docent legt de algemene regels uit: 

 Ten opzichte van de vorige les worden nu ook unihockey en basketbal 

gespeeld. 

 De regels voor unihockey en basketbal worden uitgelegd, deze regels 

zijn verderop te lezen.  

 De klas wordt ingedeeld in twee teams. 

o In het geval van een oneven aantal kinderen heeft het ene team 

één speler meer. 

 Elk team gaat op een bank zitten aan de zijkant van de zaal. 

o Het kind het dichtst bij de middenlijn van de zaal is het voorste 

kind. 

o Na een ronde gaan de kinderen uit het veld en gaan zij 

achteraan de rij op de bank van hun eigen team zitten. 

o Eén team krijgt een lintje om ter verduidelijking van de teams. 

 

Het spel: 

 Bij het getal noemen verschilt dit spel van de vorige les. De leraar 

noemt een getal tussen de 3 en de 10 

o De kinderen moeten hier vervolgens 3 vanaf trekken, dit is het 

aantal leerlingen dat het veld in mag lopen. 

o Het juiste aantal kinderen rent vervolgens eerst naar de goal 

van de tegenstander, tikt deze aan en rent terug naar de eigen 

goal. Nadat de eigen goal is aangetikt mogen de kinderen 

meteen beginnen met het spel. 

 De docent rolt een bal het veld in over de middenlijn van de zaal als 

de leerlingen bij de muur van de tegenstander zijn. 
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o De docent kiest altijd welk spel gespeeld gaat worden door 

middel van de bal die in het veld wordt gerold. 

o De kinderen starten het spel. 

 Het spel wordt maximaal twee minuten gespeeld. 

 Einde spel als er gescoord wordt of als de tijd voorbij is. 

o Docent geeft een fluitsignaal. 

o Bal gaat in de korf bij de docent. 

o In geval van unihockey: de hockeysticks worden weer achter 

de kast neergelegd. 

o Kinderen gaan achteraan zitten op de bank. 

o Het scorende team krijgt 1 punt. 

 De leraar houdt de score bij, door het winnende team 

één punt toe te kennen op het scorebord. 

 Bij gelijkspel worden er geen punten toegekend. 

 De docent noemt opnieuw een getal tussen de 3 en 10. 

o Het aantal kinderen rent weer naar de muur van de 

tegenstander en terug naar hun eigen muur. 

o De docent kiest een ander spel. 

 

Ronde 1: 

 Aangezien de leerlingen het spel al gespeeld hebben weten zij hoe het 

in zijn werk gaat. Alle vier de spellen kunnen dus meteen in ronde 1 

aan bod komen. 

 Voor alle spellen worden de volgende regels gehanteerd, geef deze 

regels duidelijk van tevoren aan. 

o Basketbal: 

 Scoren in de basket. 
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 Alleen dribbelen met de bal. 

 Bal niet met de voet raken. 

 Bal tegen de muur: bal voor de tegenstander. 

 Bal alleen in de lucht onderscheppen, dus niet uit de 

handen slaan. 

o Unihockey: 

 Scoren tegen de voorkant van de kast. 

 Stick met twee handen vast. 

 Stick onder de knie houden. 

 Zonder keeper. 

 Niet op elkaars stick slaan. 

o Voetbal: 

 Scoren tegen de voorkant van de kast. 

 Bal niet met de handen raken. 

 Zonder keeper. 

 Bal tegen de muur: doorspelen. 

 Geen slidings. 

o Piontrefbal: 

 Scoren door de bal tegen de pion te gooien vanaf 

buiten de bucket. 

 Niet lopen met de bal. 

 Bal alleen in de lucht onderscheppen, dus niet uit de 

handen slaan. 

 Speel deze ronde acht minuten en leg het spel vervolgens stil. 
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Ronde 2: 

 In ronde 2 wisselen de teams om van bank. Dit betekent dus dat de 

teams nu eerst de andere kant op moeten rennen ten opzichte van de 

vorige ronde. 

 Het spel wordt verder wel hetzelfde gespeeld als in ronde 1. 

 Na acht minuten legt de leraar het spel stil. 

 De docent sluit de les gezamenlijk op eigen wijze de les af met de 

kinderen.  

o Roep de kinderen even bij elkaar en bespreek de les. 

 

 


