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Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Ook anders bewegen! probeert voor leerkrachten lichamelijke opvoeding – zowel hier 

in Vlaanderen als in minder ontwikkelde landen – een inspiratiebron te zijn om les te 

geven in situaties waar weinig materiaal ter beschikking is. De leerkrachten worden 

aangemoedigd om hun eigen creativiteit in de lessen te verwerken. 

Ook anders bewegen! is mede tot stand gekomen dankzij mijn stage in het 

Surinaamse onderwijs. Deze stage was voor mij een onmisbare leerkans om dit 

project te doen slagen. Als laatstejaarsstudent aan de lerarenopleiding lichamelijke 

opvoeding denk ik dat dit een heel interessant onderwerp kan zijn voor leerkrachten 

allerhande. 

Graag wil ik iedereen bedanken die dit werk mede mogelijk heeft gemaakt!  

 

Veel lees- en speelplezier! 

Inge Leenaerts 
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Inleiding 

Ook anders bewegen! Stimuleren van bewegen in ontwikkelingslanden met weinig 

en alternatieve materialen is een handleiding voor leraren lichamelijk opvoeding die 

geconfronteerd worden met een lessituatie waarin weinig materiaal voorhanden is. 

We proberen in dit werk enkele concrete tips te geven betreffende materialen, 

opwarmertjes, leskernen en afsluitertjes van een les. 

Het stimuleren van bewegen in ontwikkelingslanden met weinig en alternatieve 

materialen houdt niet noodzakelijk in dat er veel alternatief materiaal wordt voorzien. 

Het voorzien van alternatief materiaal is natuurlijk wel wenselijk en hiervoor wordt 

ook een poging ondernomen. Sommige materialen lijken voor de hand liggend, 

misschien banaal, maar dit is nu eenmaal hoe je in de praktijk tekorten oplost. Vaak 

moet er geïmproviseerd worden op het moment zelf. Als deze ingrepen blijken te 

werken en bovendien goedkoop zijn, waarom ze dan niet gebruiken? Uiteindelijk kan 

men al aan veel aspecten van lichamelijke opvoeding werken door inhouden of 

werkvormen te kiezen die van nature weinig materiaal vereisen.  

Er wordt in dit werk vooral aandacht besteed aan verschillende werkvormen. Door 

deze werkvormen zijn de leerlingen de hele les bezig en is er weinig behoefte aan 

vele verschillende materialen.  

In het hoofdstuk Bewegingsopvoeding in ontwikkelingslanden wordt ingegaan op het 

verschil tussen het vak lichamelijke opvoeding in Vlaanderen en Suriname. Het 

volgende hoofdstuk Ook anders bewegen! Wordt het praktisch gebruik van deze 

handleiding uitgelegd evenals worden enkele keuzes naar vorm en inhoud toegelicht. 

In dit hoofdstuk wordt ook het nut en de werking van de verschillende werkvormen 

uitgelegd. De hoofdstukken Alternatieve materialen, Opwarmertjes, Leskernen, 

Afsluitertjes en Kijkwijzers zijn de praktische inhoud van het werk. Hiermee kan de 

leraar lichamelijke opvoeding aan de slag.  

De meeste inhouden en materialen uit dit werk zijn uitgetest in het onderwijs van 

Suriname. Het praktische deel is m.a.w. gebaseerd op ervaringen in het Surinaamse 

onderwijs. Veel van de informatie over het Surinaamse onderwijs zijn mondeling 

overgenomen van plaatselijke leraren. 
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Bewegingsopvoeding in 

ontwikkelingslanden 

Men weet over de hele wereld dat sport belangrijk is voor iedereen, zowel voor 

kinderen als voor volwassenen. Daarom wil men al van in de kindertijd sport 

promoten. Spijtig genoeg is dit niet overal even gemakkelijk. In goed ontwikkelde en 

voornamelijk Westerse landen is dit meestal geen probleem. De kinderen krijgen 

sport op school. In ontwikkelingslanden is dit een groter probleem.  

Ook in ontwikkelingslanden is het echter belangrijk dat kinderen aan sport doen. 

Maar vaak duiken er problemen op zoals een gebrek aan materiaal, tijd of financiën. 

Meestal hebben de gezinnen niet voldoende geld om het lidgeld van een sportclub 

voor hun kind te betalen. Bijgevolg zijn er veel kinderen die niet officieel aan sport 

doen. Zij doen vaak op straat aan sport op hun eigen manier. Zij spelen een potje 

voetbal met vriendjes of dergelijke. Dit is uiteraard niet hetzelfde als meedoen aan 

een georganiseerde sport.  

Ook in ontwikkelingslanden is het dus belangrijk dat er op school aan sport gedaan 

wordt. Ook hier duiken weer problemen op: scholen hebben geen geld vrijgemaakt – 

of kunnen dit niet vrijmaken – om materiaal aan te kopen. Vaak geven ongeschoolde 

leraren de les lichamelijke opvoeding. De leerlingen zijn minder enthousiast en gaan 

sport minder graag doen omdat ze tijdens de les lichamelijke opvoeding maar weinig 

bewegen en weinig leren. Daar wilde ik iets aan doen. Daarom heb ik een 

handleiding gemaakt voor leraren die over weinig ervaring, weinig voorbereidingstijd 

en weinig materiaal beschikken en toch enthousiast lichamelijke opvoeding willen 

geven.  

Lichamelijke opvoeding in Vlaanderen 

Lichamelijke opvoeding in Vlaanderen wordt ook bewegingsopvoeding genoemd en 

wordt ongeveer twee uur per week gegeven aan leerlingen van zes tot achttien jaar. 

Doordat er in Vlaanderen veel aandacht wordt besteed aan bewegen is dit ook het 

geval voor lichamelijke opvoeding. De meeste scholen in Vlaanderen hebben dan ook 

heel veel materiaal om deze uitgewerkte lessen te ondersteunen. 

Ballen zijn er bijvoorbeeld voor de helft van de klas. Elke gymzaal heeft een bok, kast, 

springplanken en een kleine trampoline. Dit materiaal is aanwezig omdat er hard 
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gewerkt moet worden van de overheid uit om de vakgebonden eindtermen te halen. 

De leerlingen moeten op het einde van zowel het basis- als secundair onderwijs 

voldoen aan een redelijk aantal eindtermen. Deze eindtermen worden in 

verschillende onderwijsnetten geconcretiseerd door leerplannen. Doordat 

Lichamelijke opvoeding evenwaardig is aan de andere vakken, zijn er in Vlaanderen 

ook gespecialiseerde leerkrachten voor dit vak. Deze vakleerkrachten LO hebben 

gestudeerd om kinderen op een gepaste, doelgerichte en aangename manier in 

beweging te brengen en hen “in beweging op te voeden”. In dit licht wordt er vaak 

gesproken van bewegingsopvoeding. Verder in dit werk gebruiken we de term 

lichamelijke opvoeding om het vak zelf aan te duiden. 

Vlaanderen ligt in het centrum van de westerse maatschappij. Wat dit voor het vak 

lichamelijke opvoeding wil zeggen, is dat er doorgaans meer dan voldoende 

materiaal aanwezig is in de Vlaamse scholen. Zo wordt er budgettair veel 

geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe materialen en de bouw van gespecialiseerde 

sportinfrastructuur.  

Lichamelijke opvoeding in Suriname 

Door zelf les te geven in een minder ontwikkeld land ervaar je pas hoe moeilijk het 

eigenlijk is zonder of met een beperkte hoeveelheid aan materiaal. Ik heb dit ervaren 

tijdens mijn stage in Suriname. Hier heb ik lichamelijke opvoeding gegeven aan 

kinderen van twaalf tot zestien jaar. Doordat ik in de hoofdstad van Suriname les 

moest geven had ik nog het geluk dat er toch enkele ballen waren en dat er een 

sporthal was. Als je de hoofdstad verlaat of als je in een basisschool gaat lesgeven 

kan je enkel dromen van materiaal en moet je het dus zelf gaan ontwikkelen of 

alternatieven zoeken. 

Ontwikkelingslanden zijn vaak te associëren met warmte en met mensen die altijd 

buiten leven. In dit geval zal er ook vaak gebruik worden gemaakt van grasvelden of 

het los zand dat meestal naast de scholen te vinden is. Dit los zand en de grasvelden 

kunnen enkel gebruikt worden in culturen waar het is toegestaan om openbaar aan 

sportbeoefening te doen. 

Invloed op dit werk 

Doordat ik stage heb gelopen in Suriname, een ontwikkelingsland, ben ik veel 

problemen tegengekomen die ontstaan doordat ik vertrouw op materialen of 

situaties die bij ons vanzelfsprekend zijn. In ontwikkelinglanden kan het zijn dat je 
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bepaalde materialen niet hebt zoals een dun matje, een bok, een bank, ballen,… Al 

het materiaal dat in Vlaanderen aanwezig is vind je niet in al de scholen terug. Heel 

weinig scholen zijn goed uitgerust met materialen. Mede doordat lichamelijke 

opvoeding meestal niet verplicht is in deze landen en er dus minder aandacht aan 

besteed is. Daardoor is deze handleiding grotendeels gebaseerd op de eindtermen 

van Vlaanderen. 

De scholen waar de toetsing van de handleiding op is gebaseerd, zijn scholen van 

het Rooms Katholiek Onderwijs in Suriname. Zij krijgen wel een aanbevelingsbundel 

waar in staat vermeld welke sporten zij zouden moeten behandelen per jaar van het 

MULO (eerste vier jaren secundair) onderwijs. Doordat het aanbevelingen zijn 

houden veel leerkrachten zich hier dan ook niet aan. Ze geven bijvoorbeeld geen 

verspringen, hoogspringen of gymnastiek omdat zij hier geen accommodatie voor 

hebben. In dit werk wordt duidelijk dat dit ook zonder materiaal kan.  

Bewegen op muziek is in deze handleiding kort opgenomen omdat veel culturen van 

nature uit een goede vorm van dans en ritmiek bezitten. Vaak worden in het westen 

veel dansstijlen en fitnessvormen gebaseerd op dansen uit ontwikkelingslanden. 

Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste rage Zumba!. In deze handleiding wordt er dan 

ook niet heel veel aandacht besteed aan dans. Zo wordt er één les vermeld waar de 

leerlingen zelf instrumenten maken of meenemen en hun eigen dansstijl gebruiken 

en verzinnen.  
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Ook anders bewegen 
 

Wat vind ik in deze handleiding? 

In deze handleiding vind je nuttige inhouden die gebruikt kunnen worden in een 

ontwikkelingsland. De voor ons voor de hand liggende materialen worden vervangen 

door alternatieven of worden opgevangen door bepaalde werkvormen.  

Er wordt onder andere duidelijk gemaakt hoe een klas betrokken zal blijven tijdens 

een les basketbal met maar twee ballen. Er is ook te vinden hoe een les gymnastiek 

gegeven kan worden zonder matjes… Zulke dingen worden aangehaald in deze 

handleiding zodat leerkrachten of studenten door middel van deze handleiding 

zonder problemen naar een ontwikkelingsland kunnen gaan en toch kwaliteitsvolle 

lessen lichamelijke opvoeding kunnen geven.  

Hoe werk ik ermee? 

In de eerste plaats werk je ermee zoals je zelf wilt en op die manier die jou het beste 

ligt. Natuurlijk zijn er in dit werk enkele suggesties gegeven voor als de lezer geen 

keuze kan maken.  

Het werk bestaat uit vier delen: Alternatieve materialen, opwarmertjes, leskernen en 

afsluitertjes. Zo kan een volledige les gemakkelijk samengesteld worden en kan je 

verschillende inhouden eenvoudig combineren. 

Wat is er nu anders? 

Doordat er weinig materialen ter beschikking zijn is het nodig dat er een aantal 

compensaties worden uitgevoerd waar de leraren in ontwikkelingslanden blijkbaar 

niet meteen aan denken of zelfs niet kennen. Als er weinig materiaal aanwezig is en 

men wil de leerlingen toch betrokken houden en veel laten sporten, is het ideaal om 

een aantal organisatievormen te gebruiken.  

In dit werk zijn een aantal organisatievormen gebruikt die hier onder worden 

toegelicht. 
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Organisatievormen 

Klassikaal 

Klassikaal lesgeven wil zeggen dat de leraar demo‟s geeft en de leerlingen hierna 

uitvoeren. Deze werkvorm is aangeraden bij onderwerpen die voor de leerlingen 

nieuw zijn. De leraar moet zo maar één keer de oefeningen of het spel uitleggen en 

dan kunnen de leerlingen nog zelfstandig verder aan het werk. Het nadeel van 

klassikaal lesgeven is dat enkel de luidruchtige of motorisch sterke leerlingen aan 

bod zullen komen en veel zullen leren. De kinderen die iets stiller en onzekerder zijn 

komen mogelijk minder aan bod of minder op de voorgrond. Het voordeel is dat dit 

een gemakkelijke werkvorm is om de leerlingen iets nieuws aan te leren.  

Standen 

Standenwerk is een werkvorm die bestaat uit een viertal standen of oefeningen. De 

leerlingen worden in groepen verdeeld en iedere groep staat bij een stand waar zij de 

juiste opdracht uitvoeren. Er is telkens één stand of opdracht waar de leraar bij zal 

staan. Deze stand zal een nieuwe oefening zijn of hier zal de leraar punten geven op 

een bepaalde oefening. 

Standenwerk is geschikt voor bijna ieder onderwerp. Bij standenwerk is niet enkel 

zelfstandigheid een grote doelstelling maar ook samenwerking. Er is al wel eens een 

leerling die tijdens de uitleg niet goed heeft opgelet of het spel of de oefening toch 

niet goed begrijpt. Door de standen kunnen de andere leerlingen de oefening 

uitleggen aan een leerling die het niet zo goed begrepen heeft. Bij standenwerk zijn 

al de leerlingen betrokken en door de afwisseling van de standen blijven zij 

gemotiveerd om al de oefeningen goed te doen. Bij het doorschuiven kan er een kort 

onderwijsleergesprek gehouden worden met de vraag wie de meeste punten heeft 

gehaald of wie het kon of wie het net niet kon.  

In golven werken 

De leerlingen staan in een aantal rijen naast elkaar. De leraar geeft opdrachten aan 

de leerlingen en zij moeten deze uitvoeren. De eersten van iedere rij vetrekken 

samen en voeren de opdracht uit. De leraar kan nu zeggen wat de leerlingen juist of 

fout doen of kan er een wedstrijd van maken. Bijvoorbeeld: “Wie vijf maal het snelst 

aan de overkant is heeft de opdracht gewonnen”. De leraar kan dan de volgende in 
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de rij de opdracht geven de leerlingen te beoordelen of feedback te geven. Zo leren 

ze feedback geven aan en verdragen van elkaar.  

De leerlingen krijgen in deze vorm veel kansen om de oefeningen uit te voeren en ze 

snel na elkaar uit te voeren terwijl de leraar toch kan observeren en snelle en 

effectieve demo‟s en feedback kan geven.  

Estafettevorm 

Estafette is een zeer leuke en goede vorm om te werken aan samenwerking en om 

verdraagzaam te leren zijn ten opzichte van anderen. Het verdraagzaam zijn slaat op 

het wel of niet kunnen van bepaalde oefeningen. Deze zwaktes moeten dan 

opgevangen worden door andere leerlingen. De leerlingen leren tijdens deze vorm de 

eigen sterktes en zwaktes kennen en tegelijk de sterktes en zwaktes van de 

individuen in de groep in te zetten op de juiste plaats en juiste moment.  

Wanneer je als leraar werkt met bonussen kunnen de leerlingen tactisch spelen en 

kan een zwakkere groep toch nog winnen van een sterke groep. Dit bevordert de 

betrokkenheid zeer sterk. 

Het nadeel aan estafettes is wel dat deze steeds zo snel mogelijk worden afgelegd 

en dat bepaalde oefeningen zoals evenwichtsoefeningen moeilijker kunnen 

voorkomen vanwege de veiligheid. Men moet bij de estafettevorm dus heel goed 

letten op de veiligheid van de leerlingen (grote uitloopzones,…). Lessen rond 

evenwicht kunnen bij estafettes wel geïntegreerd worden maar dan moet een goede 

selectie maken uit de beschikbare inhouden. In de leskernen is er een les evenwicht 

uitgewerkt in estafettevorm. Bij deze les moet men wel telkens zo snel of zo goed 

mogelijk een traject afleggen, maar dan op een veilige manier. 

Circuitvorm 

Het werken in circuitvorm is geschikt voor oefeningen en inhouden die gekend zijn bij 

de leerlingen. De leerlingen staan per twee of alleen aan een oefening. Om de één of 

twee minuten (naargelang de oefeningen) wordt er gefloten en krijgen de leerlingen 

een aantal seconden de tijd om door te schuiven naar de volgende stand of te 

wisselen van uitvoerder en teller. Bij circuitvormen is het meestal de bedoeling zo 

veel mogelijk punten te scoren ten opzichte van de medeleerlingen. Het kan zijn dat 

de groepjes per twee tegen elkaar moeten of al de leerlingen individueel tegen of 

met elkaar strijden. 
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Circuitvormen zijn zeer goed voor het verbeteren van de algemene conditie doordat 

het korte explosieve oefeningen zijn die in het circuit kunnen voorkomen. Er zijn heel 

wat oefeningen van atletiek die in een circuit gestoken kunnen worden als men aan 

het domein atletiek werkt. De oefeningen kunnen tegen elkaar (zo snel mogelijk, zo 

sterk mogelijk…) gedaan worden maar er kunnen ook oefeningen tussen zitten die 

men met elkaar moet doen (stretchen…). Bij circuittraining is het aan de leraar te 

beslissen welk doel het belangrijkste is tijdens die les, het samenwerken of de 

conditie. De beide doelen kunnen uiteraard ook samen gaan, door de oefeningen in 

het circuit aan te passen komt men tot andere lesdoelen. Men kan ook differentiëren 

naar geslacht, leeftijd, kracht, grootte… 

In groep 

De leerlingen krijgen een bepaalde opdracht mee die zij op het einde van de les of in 

de volgende les moeten tonen of kunnen. Het voordeel van in groepjes te werken is 

dat je als leraar een bepaalde taak kan geven aan de leerlingen zodat iedere 

leerlingen betrokken wordt. Zo is er bijvoorbeeld een leerling die de uitvoerder moet 

helpen bij het uitvoeren van de opdracht of oefening. Een coach is de persoon die de 

ploeg moet aanmoedigen en ervoor moet zorgen dat de ploeg gemotiveerd blijft. De 

controleur let erop dat iedereen zijn taak goed doet en dat iedereen voldoende 

meehelpt. De vrager is de leerling die vragen mag stellen aan de leraar.… Als de 

groep één van de leerlingen uitsluit of niet laat mee doen kan er over die functie 

niets gezegd worden. Als een groepje bijvoorbeeld de vragen uitsluit kunnen zij met 

hun groepje niets aan de leraar vragen, want enkel de vrager mag naar de leraar 

gaan en vragen stellen.  

Het is wel zeer belangrijk dat de opdracht duidelijk geformuleerd is zodat de 

leerlingen weten wat zij moeten doen/kunnen en welke taken de individuen van hun 

groepje hebben. Door groepswerk leren leerlingen inzichten verwerken en ervaren zij 

dat ze ieder groepslid nodig hebben. Als je als leraar de verschillende rollen nog in 

het werk integreert, zijn ze totaal afhankelijk van elkaar. Er moet een duidelijke 

taakomschrijving bij de verschillende rollen gevoegd worden en het is zeer 

gemakkelijk om de rollen nadien te evalueren of leerlingen elkaar laten evalueren. 

In deze werkvorm is het heel belangrijk dat de leraar zich als begeleider opstelt. De 

leerlingen kunnen wel altijd terecht met vragen die zij hebben maar de leraar zal niet 

zelf naar de leerlingen stappen en de opdracht uitleggen of tips geven. De leraar doet 

dit enkel als de leerlingen erachter vragen.  
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Alternatieve materialen 

Vanzelfsprekend in westerse landen Alternatieven voor ontwikkelingslanden 

Bok - Een leerling staat voorovergebogen met 

de handen op de knieën en de kin op de 

borst (haasje over). 

Kast - Een leerling zit op handen en knieën. 

- Tafel 

Bank - Een leerling zit op handen en knieën. 

- Touw tussen 2 stoelen gespannen 

Evenwichtsbalk - Houten balk (2m x5cm X 5cm) 

- Dik touw 

Dunne matjes - Oude tapijten 

- Matras 

Valmatten - Matras om op te slapen  

Springplank voor hellend vlak - Houten plank met stenen onder en tapijt 

of matras op 

Kegels - Petflessen verzwaard met zand of 

steentjes 

- Houten blokjes  

- Tipzak maken van krantenpapier 

Ballen voor de hele klas - Twee à drie ballen per zaal/school  

Hoepels - Rubberen fietsbanden (binnen en 

buitenbanden) 

- Fietsvelg zonder spaken 

- Elektriciteitsbuisje omgebogen tot cirkel 
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Ballen  - Kussen ombonden met touw (grotere 

ballen om mee te werpen) 

- Varkensblaas opgeblazen  

- Stof in stoffen tas 

Tennisballen/werpmateriaal/kleine 

ballen 

- Ballonnen met zand/lucht 

- Sokken met stof in en dichtgeknoopt. 

- Pittenzakjes (stof met zaden of zand in) 

- Proppen krantenpapier 

Volleybalnet - Touw gespannen over de zaal met lintjes 

of krantenpapier 

Basketbalring - Emmer zonder bodem tegen de muur. 

- Kartonnen doos zonder bodem versterkt 

met hout tegen de muur. 

- Fietsvelg met daaraan een stuk stof tegen 

een muur/paal bevestigen. 

Voetbaldoel 

 

- Petflessen als doelpalen. 

- Met krijt f verf op een muur getekend. 

- IJzeren palen als doelpaal 

CD- speler - Slaginstrumenten zelf gemaakt 

- Petflessen waar mee geslagen wordt 

- Voetstappen/handenklappen 

Springtouwen  

 

- Oude waslijnen 

- Binnenband van fiets zonder ventiel 

opengeknipt en daar touw door, aan het 

einde van het touw een metalen buisje 

als handvat 

Toversnoer - Verschillende rekken aan elkaar  

- Touw 
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Basebalbat - Houten stok 

- Houten plank (geschuurd tegen splinters) 

Sportraam - Trapladder maken door houten stokken 

met touw aan elkaar te hangen en aan 

een boom of tegen de muur te hangen 

Partijvestjes - Gekleurde lintjes die rond gehangen 

worden 

- Gekleurde wasknijpers aan kledij 

Klossen - Conservenblikken met bovenaan een 

touw door (lang genoeg voor de grootte 

van de leerlingen). 
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Opwarmertjes 

Tikspelen  

Tikkertje stopcontact 16 

Tikkertje in groep 16 

Tikkertje ketting 16 

Overloopspelen  

Tikkertje Bom 17 

Chinese muur 17 

Balspelen  

Jagersbal 18 

10-bal 18 

Loopspelen  

Hoekenloop 19 

Kwartet 19 

Contactspelen  

Trek en duw spelen 20 

Wimpelroof 20 
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Tikspelen Opwarmertjes 
Tikkertje stopcontact 

Geen  

Een leerling is de tikker en probeert binnen een afgebakend veld zoveel mogelijk 

leerlingen aan te tikken. Als een leerling is aangetikt, blijft deze staan met de 

handen in de zij en vormt hij zo een stopcontact. De leerlingen die nog niet zijn 

aangetikt kunnen de aangetikte leerlingen bevrijden door de stekker in het 

stopcontact te steken (Hierbij worden de armen tussen de aangetikte leerling zijn 

armen en romp gestoken). 

Varianten:  

- De aangetikte gaat in voorliggende handen en voeten steun staan en kan 

bevrijd worden door 3 m in kruiwagen te lopen (knieën vast nemen van 

aangetikte en even voor bewegen) 

- De aangetikte gaat in lichte spreidstand staan en kan bevrijd worden doordat 

er iemand door de benen kruipt 

 

Tikkertje stopcontact      Voorliggende handen en voeten steun        Onder de benen 

                                                                              
 

Tikkertje in groep 
Geen  

Aan elke leerling van de klas wordt een nummertje gegeven (bv.: 1, 2, 3, 1, 2, 3,…). 

De leerkracht roept een nummer. Deze nummers zijn nu de tikkers en moeten zo 

snel mogelijk de andere leerlingen er aan tikken. Welke groep kan er in de zo kortst 

mogelijke tijd al de andere leerlingen aantikken? 

 

Tikkertje ketting 
Geen  

Als de tikker een andere leerling heeft aangetikt, geeft zij handen. Als de 

tikkerketting met vier leerlingen is, splitsen ze zich op in groepjes van 2 leerlingen. 

Zo zijn er de hele tijd verschillende kettingen andere leerlingen aan het tikken onder 

het motto “2 is te weinig, 4 te veel”. 
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Overloopspelen Opwarmertjes 

Tikkertje Bom 
Geen 

De leerlingen lopen over en als zij worden aangetikt door de tikker in het midden van 

het veld gaan zij op deze plaats in kleermakerszit zitten. Als zij vanuit deze houding 

iemand kunnen tikken zijn ze terug vrij en is de aangetikte persoon een nieuwe 

bom. 

 

Bom (aangetikte leerling) 

 
 

 

 

Chinese muur 
Geen 

De leerlingen staan aan één kant van de zaal, behalve één leerling, deze is de 

tikker. De leerlingen proberen over te lopen, maar als ze aangetikt worden, moeten 

zij in het midden van de zaal een muur vormen door in spreidstand te staan en 

handen te geven aan de andere leerlingen die aangetikt zijn. De anderen mogen 

door de benen kruipen wanneer er geen andere doorgang meer vrij is. Ze mogen 

niet onder de armen van de ketting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant – Japanse muur 

Als er iemand door de benen van de ketting kruipt, is dat deel van de ketting weer 

vrij. 
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Balspelen Opwarmertjes 
Jagersbal  

1 bal of werpvoorwerp (kussen ombonden met touw) 

Een leerling heeft een bal en probeert hiermee de andere leerlingen aan te werpen. 

Als dit lukt wordt de leerling die aangeworpen is mee jager en mag er niet meer 

gelopen worden met de bal. De jagers kunnen door de bal naar elkaar te passen de 

andere leerlingen er aan werpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-bal 
1 bal of werpvoorwerp 

Partijlintjes 

De leerlingen worden in 2 groepen verdeeld en moeten 10 passen proberen te 

geven zonder dat de andere ploeg de bal onderschept. Als de andere ploeg de bal 

onderschept, moeten zij terug van 0 beginnen tellen. 
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Loopspelen Opwarmertjes 
Hoekenloop 

Geen 

De ruimte waarin het spel wordt gespeeld heeft vier hoeken en vier zijden. Het is de 

bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk punten halen door van hoek naar hoek 

te rennen. De afstand die ze hebben gelopen van de ene hoek naar de andere, 

bepaalt hoeveel punten ze hiervoor krijgen:  

- Korte zijden / breedte: 1 punt  

- Lange zijden / lengte: 2 punten 

- Diagonale zijden: 3 punten 

In het midden van het veld staat een tikker die zoveel mogelijk leerlingen er aan 

moet tikken. Als deze tikker 5 leerlingen heeft kunnen aantikken of als iemand 15 

punten heeft kunnen halen, wordt er stop geroepen en van tikker gewisseld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartet 
Van verschillende goedkope materialen 4 stuks 

In het midden van de zaal liggen verschillende voorwerpen, zowel kleine als grote. 

Van elk voorwerp liggen er 4 stuks. De leerlingen zijn in 4 groepen verdeeld en het is 

de bedoeling dat elke groep zo veel mogelijk kwartetten vormt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           2 punten 

 

1punt      3 punten 

Kwartet 

Materialen 

Ploeg 2 

 Ploeg 1 Ploeg 4 

Ploeg 3 
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Contactspelen Opwarmertjes 
Trek-en-duwspelen 

Geen  

De leerlingen staan per 2 en voeren verschillende trek- en duwoefeningen uit om de 

bovenste ledenmaten goed op te warmen: 

1. Handen vastnemen en elkaar over de lijn trekken. 

2. Schouders vastnemen en elkaar over de lijn duwen. 

3. Rug tegen rug en elkaar over de lijn duwen. 

 

1.  2.  3.  

 

 

De leerlingen staan per 5 in een cirkel en nemen elkaars handen vast: 

- Er ligt een fietsband op de grond en de leerlingen moeten de anderen in de 

fietsband proberen te krijgen. 

- Een leerling gaat uit de cirkel en probeert erin te geraken (niet langs boven) 

terwijl de andere leerlingen dit proberen te beletten. 

- Een leerling staat in de cirkel en probeert eruit te geraken (niet langs boven) 

terwijl de andere leerlingen dit proberen te beletten. 

 

Wimpelroof 
Stukjes stof/wimpels voor elke leerling. 

Elke leerling heeft een wimpel of lintje achteraan in de broek zitten. Het is de 

bedoeling dat de leerlingen in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk lintjes 

afpakken van de andere leerlingen zonder het eigen lintje kwijt te geraken. Geraken 

de leerlingen het eigen lintje toch kwijt, dan moeten zij al de lintjes die ze gevangen 

hebben afgeven en voor zichzelf 1 nieuw nemen. Wie op het einde van het spel de 

meeste lintjes heeft kunnen verzamelen is de winnaar. 
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Leskernen 

Organisatievormen 
 

Klassikaal 
 

22 

Standen 
28 

Circuitvorm 
34 

Estafette  40 

In golven 
46 

In groep 
50 
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Klassikaal Gymnastiek (handstand) 
Doelen 

 Ruimte en lichaamsbesef 

Durf 

Samenwerking 

Vormspanning 

Verantwoordelijkheidsgevoel 

kracht 

 

Ook anders! 
Kast als hulpmiddel voor handstand wordt vervangen door tafel 

Door elkaar goed te helpen en tegen een muur te staan zijn er geen matten nodig 

 

Materiaal 
Tafel Muur 

 

Kern 
 

Deze les kan verdeeld worden over 2 lessen, afhankelijk van het tempo van de leerlingen. 

 

1. Oefeningen op vormspanning 

 1 Één leerling ligt op de rug en wordt aan de benen opgetild door een andere leerling. De 

leerling die op de grond ligt, moet zo stijf als een plank blijven. 

 2 Idem vorige, maar nu optillen aan schouders. 

 3 Idem vorige, maar nu optillen aan schouders en benen. 

 

 

 

1                2                       3  

 

2. Steunsprongen (voor opzwieren) 

- Kikkersprongen: De leerlingen springen vooruit op handen en voeten. Beiden handen 

tegelijk en beide voeten tegelijk als een kikker. De handen blijven bijna de hele tijd op 

de grond. Enkel wanneer de voeten op de grond gekomen zijn, worden de handen naar 

voor geplaatst om voorwaarts te kunnen bewegen.  

- Hazensprongen: De leerlingen stoten zich eerst af met beide voeten tegelijk en zetten 

nadien pas de handen (er is dus steeds een zweeffase).  
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Kikkersprongen 

                                                                
 

Hazensprongen 

                                                     
 

3. Handstand tegen de muur per 3 

Handen op de grond tegen de muur en 2 andere leerlingen tillen de benen op tot 

handstand (schouders op slot: Doet men dit niet, dan zakt men door de armen). 

Als dit niet goed gaat neemt men een tafel en gaat men er op de buik opliggen en 

laat men zich er zo afschuiven tot men in handstand staat. De helpers houden 

hem/haar goed vast.  

              

Helpers: de helpers nemen de uitvoerder stevig vast aan de bovenbenen en begeleiden van 

het begin van de oefening tot aan het einde! 

 

 

4. Handstand zonder opzwaaien 

De leerlingen die niet kunnen opzwaaien gaan met de buik op een tafel liggen en zakken zo 

naar beneden tot handstand tegen de muur. Zo kunnen zij toch voelen hoe zij zich moeten 

opspannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opzwaaien tot handstand 

Zelf opzwaaien: De leerlingen moeten proberen tot tegen de muur te zwaaien. Als 

de leerling in staat is de benen tot tegen de muur op te zwaaien, blijven er nog 

steeds 2 helpers bij staan. Als de leerling nog niet kan opzwaaien tot tegen de 

muur, gaat deze terug naar de hazensprongen. Bij de hazensprongen, moeten de 

benen steeds hoger en hoger gaan. 

 

Helpers: de helpers nemen de uitvoerder stevig vast aan de bovenbenen en begeleiden van 

het begin van de oefening tot aan het einde! 
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6. Afbouwen  

Van 2 helpers gaat men naar 1 helper en nadien zonder helper, maar nog steeds tegen de 

muur. 

 

Helpers: Als er 1 helper is, staat deze aan het zwaaibeen (het been dat eerst in de lucht gaat 

of tegen de muur komt) en neemt dit been stevig vast aan het bovenbeen. 

 

7. Los van de muur 

De leerlingen die alleen tegen de muur kunnen, doen dit nu terug met helper, 

maar dan zonder muur. De helpers nemen het zwaaibeen vast wanneer dit 

halfweg is. De helpers nemen het zwaaibeen goed vast. Wanneer het goed gaat, 

mag men los laten en de arm gewoon strekken zodat de benen tegen de arm 

vallen en de arm gewoon als steun dient. 

 

 

De leerlingen die een volgende stap niet kunnen, vallen telkens terug op de vorige stappen 

tot ze deze goed beheersen. 
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Klassikaal Atletiek (verspringen) 
Doelen 

Kracht, lenigheid en snelheid 

Oog- voetcoördinatie 

Ruimte, tijdsbesef en lichaamsbesef 

Inzicht   

 

Ook anders! 
Door de inhouden aan te passen, zijn er bijna geen materialen nodig 

 

Materiaal 
Krijt of touw  Fietsbanden  

 

Kern 
 

1. Leerlingen springen zo ver mogelijk  

- Zonder aanloop 

- 1 pas zetten 

- Met aanloop 

 

2. Zonespringen  

Met aanloop in een zo ver mogelijke zone springen (met krijt op de grond of met touw zijn de 

zones aangeduid). De leerlingen proberen zoveel mogelijk punten te scoren. Ze doen dit een 

aantal keer en mogen het aantal punten dat ze springen optellen. Iedere zone heeft een 

bepaald aantal punten. ( de zones zijn ongeveer 0,5m breed)  

 

 

 

 

1              2               3               4               5 

 

 

 

 

 

 

3. Teamspringen 

De leerlingen springen in een team van 4 leerlingen. Één leerling start en springt met beide 

voeten samen zo ver mogelijk. De volgende leerlingen moeten springen vanaf waar de 

vorige geland was. Welk team geraakt het verst nadat iedereen 1 maal gesprongen heeft? 

De leerlingen doen dit eerst zonder tips nadien geeft de leerkracht wel tips:  

- Wat als je hard met je armen mee zwaait?  

- Wat als je door de benen gaat voor je springt? 

- Wat als je voorover buigt net voor je springt? 
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4. Bandenspringen 

Er liggen in de zaal een aantal banden op een rij ongeveer 1m à 1,5m uit elkaar. De 

leerlingen moeten nu door middel van loopsprongen van band naar band springen. De 

banden worden telkens verder uit elkaar gelegd. De leerlingen stoten met 1 voet af en 

landen met 2 voeten in de banden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ook anders bewegen! 
 27 

 

Klassikaal Balvaardigheid (jongleren) 
Doelen 

Oog -handcoördinatie 

 Ruimte en tijdsperceptie  

Balcontrole 

Concentratie 

 

Ook anders! 
Dure jongleermaterialen worden vervangen door lintjes, pittenzakjes of ballonnen met zand 

 

Materiaal 
Lintjes  

Pittenzakjes of ballonnen met zand in 

Verschillende kleine werpmaterialen 

 

Kern 
 

Al de leerlingen hebben 3 voorwerpen waar zij mee kunnen jongleren en staan in een halve cirkel 

voor de leerkracht. De leerkracht doet telkens de oefening voor en de leerlingen doen dit na.  

 

1. Opbouw van oefeningen 

- 1 balletje 

 Met linkerhand werpen en met linkerhand opvangen. 

 Idem met rechterhand. 

 Rechter hand werpen en linkerhand opvangen. 

 Idem maar omgekeerd. 

 Idem maar in de handen klappen als balletje in de lucht 

is. 

 

- 2 balletjes 

 Werp - werp => vang – vang 

 Beide balletjes in linkerhand en werp van links naar 

rechts  

 Beide balletjes in rechterhand en werp van rechts naar links 

 

 

- 3 balletjes  

 Links 2 balletjes en werp één van de 2 balletjes in linkerhand naar 

rechterhand als balletjes in de lucht is werp van rechts naar links. 

 Jongleren met 3 balletjes. 

 

 

Verschillende voorwerpen  

- Lintjes (deze vallen trager en dan hebben de leerlingen dus meer tijd om het 

lintje op te vangen). 

- Pittenzakjes (deze rollen niet telkens weg en deze zijn gemakkelijker te grijpen). 
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Standenwerk Balvaardigheid (basketbal) 
Doelen 

Elkaar helpen 

Feedback geven aan elkaar 

Eerlijk zijn tegen over de andere leerlingen en zichzelf 

Uithouding verbeteren 

Oog- handcoördinatie 

Ruimte en tijdsbesef 

 

Ook anders! 
Door de standen is er een beperkte hoeveelheid materiaal nodig 

De leerlingen worden zelfstandiger door de standen 

 

Materiaal 
2 Ballen of werpvoorwerpen 

Kranten (tipzak en balletjes) 

Kijkwijzer 10 – Basketbal 

Basketbaldoel  

 

Kern 
 

Stand 1: De juiste oefening onder begeleiding van leraar 

- Balvaardigheid basketbal passen. In een cirkel met hun groepje en passen naar elkaar. 

o Borstpas 

o Botspas 

o Over- het- hoofd- pas 

 

Stand 2: Hoekenloop  

De ruimte waarin het spel wordt gespeeld heeft vier hoeken en vier zijden. De leerlingen 

halen zoveel mogelijk punten door van hoek naar hoek te rennen. 

- Breedte: 1 punt 

- Lengte: 2 punten 

- Diagonaal: 3 punten 

In het midden van het veld staat een tikker. De tikker wordt afgewisseld als hij zelf vijf 

leerlingen heeft aangetikt of een andere leerling 20 punten heeft gehaald. 

 

Stand 3: Op doel werpen  

De leerlingen hebben een doel voor zich en een bal of werpvoorwerp. Bij deze stand ligt een 

kijkwijzer waar de leerlingen op kunnen kijken hoe zij het set shot moeten uitvoeren.  

 

Stand 4: Tipzak werpen 

De leerlingen zetten zich per twee en maken een tipzak van krantenpapier en een stevige 

prop met krantenpapier. Wanneer zij hun attributen gemaakt hebben gaan zij over elkaar 

staan ongeveer 2m uit elkaar. De leerling die het propje of balletje vast heeft, probeert het 

in de tipzak van zijn medeleerling te werpen. Als deze leerling dit 5 maal heeft geprobeerd, 

wordt er gewisseld van attribuut. 
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Stand 1 

                                                                                                                  

                      

 

                          

 

Stand 3 

 

 
    

                                                                     Stand 2 

                               

                                2 punten  

 

 

 

 1 punt 

3 punten 

 

                 

                 
 

                                        

     
 

                         

                                                            Stand 4 

Stand  
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Standenwerk Gymnastiek (voorwaarts rollen) 
Doelen 

Zelfstandig werken en samen tot oplossingen komen 

Elkaar helpen 

Feedback geven aan elkaar 

Eerlijk zijn tegen over de andere leerlingen en zichzelf 

Kennen elkaar goede en minder goede punten bij een sport 

Lichaamsbesef 

Ook anders! 
Door de standen is er weinig materiaal nodig. 

Dure gymmatjes worden vervangen door oude slaapmatras of tapijten. 

Springplank als hellend vlak wordt vervangen door houten plaat op stenen met matras of tapijt op. 

Dure materialen worden vervangen door goedkopere alternatieven. 

 

Materiaal 
Slaapmattras 

Klein voorwerp voor hulp met rollen 

Kijkwijzers voorbereidingsoefeningen 

Plank op stenen (hellend vlak) 

Kijkwijzer 6 – Touwspringen 

Kijkwijzer 2 – Acrogym 

Kijkwijzer 3 – Waagstand 

 

Kern 
 

Stand 1: De juiste oefening onder begeleiding van de leraar 

Er ligt een matje of matras waar de leerlingen op kunnen rollen. Als de leerlingen de rol 

goed uitvoeren, proberen zij deze uit te voeren met gestrekte benen.  

- Schouders plaatsen (niet hoofd) 

- Handen plat op de mat plaatsen 

- Knieën samen houden 

- Benen en tenen gestrekt 

 

Stand 2: Actief spel 

Touwspringen: een aantal trucs aanleren met kijkwijzer. 

De leerlingen bekijken zelfstandig de kijkwijzers en proberen de oefeningen die op de 

kijkwijzers staan uit te voeren. 

- Forward straddle 

- Side straddle 

- Wounded duck 

- The X 

- Criss cross 

- Side swing 

- Can can 

 

Stand 3: Samenwerking vereist 

De leerlingen maken met hun groepje een toonmoment dat ze op het einde van de les 

moeten kunnen laten zien. Wat moet er in zitten? 

- Piramide (kijkwijzers) 

- Rol voorwaarts 

- Waagstand (kijkwijzers) 
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Stand 4: Zelfstandige voorbereiding op oefeningen met kijkwijzers 

1 uitvoerder, 1 of 2 helpers (indien nodig) en 1 feedback gever 

De leerlingen krijgen kijkwijzers en moeten aan de hand van deze kijkwijzers de oefeningen 

voorbereiden die zij nodig hebben bij de stand van de leraar.  

- Schildpad (bolletje maken en heen en weer schommelen, ervaren wat ronde rug is,…) 

- Van hellend vlak rollen (plank op stenen met daarop slaapmatras of oude tapijt) 

- Rollen met voorwerp tussen de knieën en/of de kin geklemd. (klein voorwerp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Toonmoment maken met 

kijkwijzers  

 

Stand 3 

 

 

Stand 2 

Rope skipping met 

kijkwijzers 

(touwspringen) 

Stand 1 

Stand 4 
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Standenwerk Atletiek (schaarsprong) 
Doelen 

 Kracht, lenigheid 

Zelfstandig werken 

Oog- voetcoördinatie 

Ruimte en tijdsbesef 

Lichaamsbesef 

 

Ook anders! 
Door de standen zijn de leerlingen de hele les actief bezig. 

Punten geven op techniek en niet op hoogte. 

 

Materiaal 
2 Touw  

(matras)  

Kijkwijzer 7 – schaarsprong 

Petflessen 

Lintjes aan touw (verschillende hoogtes) 

 

Kern 
 

Stand 1: Juiste oefening onder begeleiding van de leraar 

Schaarsprong: het touw wordt telkens hoger gehangen. Let er wel op dat de leerlingen 

telkens op de voeten laden. (dit omdat er geen mat is, als er wel een mat is kan men 

fosburry flop aanleren). 

 

Stand 2: Actief spel  

Ren je rot 

De leerlingen verdelen hun groepje in 2. Ze gaan in 2 rijen ongeveer 4m uit elkaar naast 

elkaar staan en over elke groep staat een petfles of houten blokje recht. Het is de bedoeling 

dat het voorwerp van de tegenstander om wordt gelegd en het eigen voorwerp weer wordt 

rechtgezet. De 1e leerling van elke groep vertrekt naar de diagonale hoek en legt het 

voorwerp van de tegenstanders om. Als dit is gebeurd, loopt hij terug naar het eigen 

voorwerp om dit terug recht te zetten. Wanneer zij aan het voorwerp van de tegenstanders 

komen en dit voorwerp ligt nog om of aan het eigen voorwerp komen dat nog recht staat, 

hebben zij 1 punt.  

 

Stand 3: Lintspringen 

Er hangen linten op verschillende hoogtes (ongeveer op ooghoogte) aan een touw. De 

leerlingen proberen de linten met de voet te raken. Op ieder lint staat een aantal punten het 

is de bedoeling dat de leerlingen de linten raken en zo punten kunnen scoren.  

(de leerlingen mogen een aanloop nemen) 

 

Stand 4: Zelfstandig werken  

Inoefenen schaarsprong met kijkwijzer 

- Touw +/- 40cm boven grond en daar moeten de leerlingen over springen 

o Met links afstoten  

o Met rechts afstoten 

o Met de voet afstoten waarmee het springen het best ging  

o De leerlingen lopen schuin aan en springen over het touw 
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o De leerlingen lopen met 3 passen schuin aan en met gestrekte benen springen zij  

over het touw (schaarsprong). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Stand 1                             Stand 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 3                                             Stand 4 
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Circuitvorm KLUS  Met elkaar 
Doelen 

Samenwerking 

Kracht, Lenigheid, Uithouding en Snelheid (KLUS)  

Zelfstandig werken 

 

Ook anders! 
Circuitvorm 

Gebruiken van weinig materiaal. 

Dure materialen worden vervangen door goedkope alternatieven. 
 

Materiaal 
Werpvoorwerp 

2 stokken van 1 à 1,5m 

Krijt of kegels voor het maken van lijnen 

Puntenblaadje per leerling (zie bijlage) 

Bijlage 2 – Hoe hartslag nemen?  

 

Kern 

De leerlingen staan per 2 bij een oefening. Als de leraar een signaal geeft, starten de leerlingen 

totdat er 1 à 2 minuten later weer een signaal komt om te stoppen en door te schuiven naar een 

andere opdracht. Het is belangrijk dat de leerlingen samen kunnen werken.  

 

Op 1 minuut geeft de leraar een signaal zodat de leerlingen van opdracht 5 en 8 kunnen wisselen 

van uitvoerder. 

 

1. Zoveel mogelijk passen aan elkaar geven. (iedere pas = 1 punt) 

2. Stok rechtzetten en naar de stok van de andere sprinten. Geen van beide stokken mag 

op de grond vallen. (telkens geen van beide stokken gevallen zijn = 1 punt) 

3. Voeten tegen elkaar met gestrekte benen en elkaars veters los maken en weer vast 

binden. (telkens veters weer gestrikt zijn = 1 punt) 

4. De leerlingen liggen op de rug met de voeten naar elkaar toe. De benen zijn licht 

gebogen en de leerlingen doen buikspieroefeningen. Telkens ze recht komen gaan ze 

een troetelnaampje aan hun partner geven. (telkens ze een troetelnaampje kunnen 

zeggen = 1 punt) 

5. 1 leerling zit in handen- en knieënsteun. De andere leerling zet de handen op de 

schouderbladen en springt met een hurksprong zo veel mogelijk over de andere persoon 

(de persoon die op handen en knieën zit moet zijn partner in schatten om te weten hoe 

hoog hij moet zitten). (telkens de springer aan de rechterkant komt = 1 punt) 

6. De leerlingen zetten zich met rug tegen rug en moeten zo veel mogelijk recht komen. De 

ruggen moeten tegen elkaar blijven en de armen ingehaakt. (telkens ze recht staan = 1 

punt) 

7. De leerlingen dragen elkaar van de ene lijn naar de andere en daar wisselen ze. (heen 

een terug = 1 punt) 

8.  1 leerlingen staat stil en de ander voert de oefeningen uit. Als de partner recht staat 
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met benen gespreid moet de andere leerling door de benen kruipen. Staat de leerling 

voorovergebogen, dan moet de ander leerlingen over de rug springen (haasje over). 

(telkens de ene leerlingen door de benen kruipt = 1 punt) 

9.  Ruglig met de voeten tegen elkaar en fietsen (telkens het rechterbeen gestrekt is = 1 

punt) 

10.  Hartslag nemen (iedere hartslag = 1 punt) 
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Circuitvorm KLUS tegen elkaar 
Doelen 

 Kracht, lenigheid, uithouding, snelheid (KLUS) 

Tegen elkaar werken 

Zelfstandigheid 

 

Ook anders! 
Circuitvorm 

Dure materialen worden vervangen door goedkope alternatieven. 

 

Materiaal 
Zie bijlage 1 – puntenblaadjes 

Stoel 

4  Voorwerpen (10cm hoog, 10cm breed) 

2 Fietsbanden (rubber) 

Stok kaarten/bierviltjes/kartonnetjes 

2 stoelen  

 

Kern 
 

De leerlingen worden per 2 gezet en ze moeten telkens een oefening tegen elkaar uitvoeren. De 

leerlingen krijgen 1 à 2 min de tijd om zo veel mogelijk punten te scoren. Als de tijd om is, geeft 

leraar een signaal en moeten de leerlingen hun score noteren en doorschuiven naar een volgende 

opdracht.  

 

1. Van lijn 1 naar lijn 2 lopen. De lijn moet geraakt worden met het zitvlak. (heen en terug 

= 1 punt) 

2. Duw de tegenstander naar de lijn aan de overkant. (1maal aan overkant = 1 punt) 

3. Zet de handen op een stoel en spring met de voeten over een voorwerp dat voor de 

stoel op de grond ligt.(Heen en terug over voorwerp = 1 punt) 

4. De leerlingen zitten op hun zitvlak en voor hen ligt een voorwerp. De leerlingen moeten 

de benen over het voorwerp tillen met aaneengesloten en gestrekte benen zonder het 

voorwerp te raken. (heen en terug = 1 punt) 

5. Van ene lijn naar andere lijn op handen en voeten. (heen en terug = 1 punt) 

6. Met beide voeten in en uit een hoepel/fietsband springen. (telkens men uit de hoepel 

staat = 1 punt) 

7. Start- en eindhouding is telkens volledig uitgestrekt. Zo veel mogelijk met de handen/ 

vingers de grond tikken (rug moet wel recht blijven). (grond raken = 1 punt) 

8. Een zo hoog mogelijk kaartenhuisje bouwen. (iedere verdieping op het einde = 1 punt) 

9. Hanengevecht: De leerlingen staan in een cirkel op 1 been. De leerlingen moeten elkaar 

uit de cirkel duwen of ervoor zorgen dat de andere de 2e voet op de grond zet. 

(tegenstander uit de cirkel of 2 voeten op de grond = 1 punt) 

10.  Voorliggende handen- en voetensteun over elkaar. hoofden naar elkaar toe. de 

leerlingen gaan elkaars handen proberen weg te trekken zonder zelf te vallen. (Knie of 

elleboog van tegenstander op de grond = 1 punt)  
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Circuitvorm KLUS met en tegen elkaar 
Doelen 

 Kracht, lenigheid, uithouding en snelheid 

Samenwerking 

Zelfstandigheid 

Tellen tijdens het uitvoeren van de oefeningen 

 

Ook anders! 
Circuitvorm 

Met en tegen elkaar in dezelfde opdrachten. 

 

Materiaal 
2 Touw (touwspringen) 

Bijlage 1 – Puntenblaadjes 

Bijlage 2 – Hoe hartslag nemen?  

Stoelen 

Voorwerp (grootte van een bal) 

2 petflessen 

Verhoog (drempel aan de 

deur/voorwerp) 

 

Kern 
 

De leerlingen krijgen telkens 1 à 2 min de tijd om bij een opdracht zo veel mogelijk punten te 

scoren. Na die tijd wordt er een signaal gegeven en stoppen ze met het uitvoeren van de 

oefeningen. Nu krijgen de leerlingen enkele seconden de tijd om de punten te noteren en door te 

schuiven. Er zijn telkens een aantal standen waarbij ze moeten samenwerken met hun partner en 

andere standen waarbij ze het tegen elkaar moeten opnemen. 

 

1. Touwspringen (1 maal springen = 1punt). Tegen elkaar. 

2. Trekken en duwen uit een cirkel (1 maal partner uit cirkel = 1punt). Tegen elkaar. 

3. Spreidzit met de voeten tegen elkaar, handen vastnemen. Om de beurt trekken de 

leerlingen aan elkaars handen. Als de partner stop zegt, stopt de trekker onmiddellijk 

met trekken maar houdt hij deze positie nog even aan (zonder punten). Met elkaar. 

4. De leerlingen kunnen punten halen door zo veel mogelijk de petflessen te tikken. (1 

petfles tikken = 1punt). Tegen elkaar. 

5. Er staan een aantal stoelen naast elkaar (tunnel). De leerlingen moeten zo veel mogelijk  

door de tunnel kruipen en terug lopen (1 maal door de tunnel en weer aan het begin van 

de tunnel = 1 punt) Tegen elkaar. 

6. De leerlingen zitten met de ruggen naar elkaar toe met ongeveer 0,5m tussen. De 

leerlingen moeten zo veel mogelijk een voorwerp doorgeven. Ze moeten het langs de 

ene kant aangeven en langs de andere kant terug aanpakken. Het voorwerp maakt dus 

een 8-vorm (telkens het voorwerp een 8 heeft gemaakt = 1 punt). Met elkaar. 

7. Met één been op een verhoog springen en terug. Hierna hetzelfde met het andere been 

(telkens het rechter been op bank/voorwerp/drempel heeft gestaan = 1 punt). Tegen 

elkaar. 

8. Sit-ups: Knieën licht opgetrokken en met handen op de knieën de handen schuiven over 
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de knieën tijdens het uitvoeren van de oefeningen (telkens de handen volledig over de 

knieën zijn geweest = 1 punt). Tegen elkaar. 

9. Pompen (telkens de neus op 5 à 10 cm van de grond is gekomen = 1 punt). Tegen 

elkaar. 

10. Bij deze stand gaan de leerlingen de hartslag leren nemen. Ze vinden hier een kijkwijzer 

met uitleg (iedere hartslag = 1 punt). Met elkaar. 
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Estafette Atletiek (uithouding en snelheid) 
Doelen 

Snelheid, uithouding,  

Samenwerking 

Andere en zichzelf leren inschatten 

Oog- voetcoördinatie  

 

Ook anders! 
De startblok wordt vervangen door tegen de muur te starten. De achterste (afstootvoet) voet staat 

tegen de muur. 

Voor het kwartetspel worden goedkope materialen gebruikt. 

 

Materiaal 
Petflessen (kegels) 

Materiaal voor kwartetspel 

2 stoelen + voorwerpen 

Muur 

Kaarten stok 

 

Kern 
 

1. Individueel voor de groep strijdend in een aantal rijen 

 1 Gewoon lopen naar overkant en terug 

 2 Slalommen 

 3 Op handen en voeten 

 4 Achterwaarts 

 5 Suïcide: Een aantal kegels. De leerlingen lopen telkens naar de volgende kegel maar voor zij 

naar de volgende kegel mogen lopen, moeten zij telkens de startlijn terug gaan tikken.  

 6 De leerling die eerst staat, moet met de afstootvoet (achterste voet) tegen de muur gaan 

staan met ogen toe. Pas als de andere leerling hem tikt, mag de volgende vertrekken. De 

muur dient als startblok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Met de hele groep samen 

- Kwartetspel (zo veel mogelijk kwartetten verzamelen). 

In het midden van de zaal liggen verschillende voorwerpen, zowel kleine als grote. Van elk 

voorwerp liggen er 4 stuks. De groep is in 4 of 5 groepen verdeeld en het is de bedoeling dat 

elke groep zo veel mogelijk kwartetten vormt. 

- Dikke Bertha 

De leerlingen moeten telkens overlopen. In het midden van het veld staat dikke Bertha die 
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al de leerlingen wil optillen. Als een leerling opgetild is, wordt hij/zij mee dikke Bertha en 

moet hij/zij helpen met het optillen van de andere leerlingen. Van welke groep blijven de 

meeste leerlingen over na 5 à 6 maal overlopen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Individueel voor de groep strijden in andere organisatie 

- Vierkant: De leerlingen lopen rond een vierkant. Er mag telkens maar een leerling van 

iedere ploeg lopen en deze moet proberen de leerlingen van de andere teams voorbij te 

lopen. Wanneer deze leerling de volgende leerling heeft aangetikt, mag hij vertrekken. 

- Kaartestafette: Iedere ploeg heeft een bepaald teken van het kaartspel (vb.: harten) en 

moet van de aas of 1 tot de heer de kaarten in volgorde leggen. De kaarten liggen 

omgekeerd door elkaar in het midden van het speelveld. Er mag telkens maar een leerling 

van elke ploeg lopen en deze leerling mag telkens maar een kaart omkeren. Wanneer dit de 

foute kaart is, moet hij die kaart weer omkeren. Als het de juiste kaart is, mag hij die 

meenemen. 

- Ren je rot 

De leerlingen staan bij hun groepjes in rijen op ongeveer 4 m uit elkaar. over elke groep 

staat een petfles. Het is de bedoeling dat het voorwerp van de tegenstander om wordt 

geworpen en het eigen voorwerp weer wordt rechtgezet. Dus de eerste leerling van iedere 

groep vertrekt naar de diagonale hoek en legt het voorwerp van de tegenstander van de 

stoel. Als dit gebeurd is, loopt hij naar het eigen voorwerp en legt dit terug op de stoel. 

Wanneer iemand aan een voorwerp komt van de tegenstander en dit voorwerp al van de 

stoel ligt, hebben zij een punt. Als zij aan het eigen voorwerp komen en dit ligt nog op de 

stoel, dan krijgen ze ook een punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartet 

Materialen 

Ploeg 2 

 Ploeg 1 
Ploeg 4 

Ploeg 3 
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Estafette Balvaardigheid (algemeen)  
Doelen 

 Oog- handcoördinatie en oog- voetcoördinatie  

Samenwerking 

Ruimte, tijdsbesef en lichaamsbesef 

Gericht kunnen werpen 

 

Ook anders! 
Ballen worden vervangen door alternatieve werpvoorwerpen. 

Ondanks het weinig aantal ballen raken de leerlingen toch vaak bal aan door de estafette vorm.  

 

Materiaal 
Bal of Werpvoorwerpen (groot) 

Kleine werpvoorwerpen 

Petflessen  

Voorwerp om met voeten door te geven. 

 

Kern 
 

1. Individueel 

 1 Dribbelen tot aan de kegel en terug (basketdribbel) 

 2 Idem vorige maar dan met voeten (als voetbal) 

 3 Dribbelen slalommen tot het einde en terug komen  

 4 Idem vorige maar nu met voeten (als voetbal) 

 5 Dribbelen tot het einde en aan het einde een pas geven naar de volgende (basketbal) 

 6 Idem vorige maar met voet passen en dribbelen (voetbal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Met de hele groep tegen de andere  

- Inhaalbal 

De leerlingen staan in een cirkel. Ze staan wel verspreid in de cirkel per ploeg. Er staan 

nooit twee leerlingen van dezelfde ploeg naast elkaar. Iedere ploeg heeft een bal of een 

voorwerp om naar elkaar te passen. Het is de bedoeling dat de ene ploeg de bal of voorwerp 

van de andere ploeg inhaalt door naar elkaar te passen. De leerlingen mogen niemand van 

de eigen ploeg overslaan tijdens het passen.  

- Voorwerp doorgeven met voeten 

De leerlingen zitten op een rij achter elkaar en krijgen een voorwerp. Het is de bedoeling dat 

de leerlingen het voorwerp van de ene kant van de zaal naar de andere kant brengen. Maar: 

Het voorwerp mag de grond niet raken en mag enkel geraakt worden met de voeten van 
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leerlingen. De leerling met het voorwerp mag zich niet voortbewegen.  

- Er staan een aantal petflessen op een rij en de leerlingen moeten met hun team zo veel 

mogelijk petflessen omwerpen. De leerlingen hebben allerlei werpvoorwerpen.  

- Zo veel mogelijk correcte passen geven zonder dat de bal de grond raakt. Wanneer de bal 

de grond raakt beginnen zij terug van nul te tellen. De groep die het meest aantal passen 

heeft gegeven als de leraar stop roept, is gewonnen.  
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Estafette Gymnastiek (evenwicht) 
Doelen 

 Samenwerking 

Lichaamsbesef 

Oog- voetcoördinatie  

Evenwicht  

 

Ook anders! 
De evenwichtsbalk die nodig is voor evenwichtsoefeningen wordt vervangen door een houten balk. 

Een duur twisterspel wordt vervangen door een doek met geschilderde bollen en een kartonnen rad 

met de verschillende kleuren. 

 

Materiaal 
3 à 4 houten balken (10cm/10cm/3m) 

Twister (doek met verschillende kleuren 

bollen)  

Twisterrad 

 

Kern 
 

1. In groep: 

De leerlingen staan met de hele groep op een houten balk. De leraar geeft telkens 

opdrachten en de leerlingen moeten zo snel mogelijk deze opdrachten uitvoeren. De groep 

waarbij iemand de grond raakt, krijgt strafpunten.  

- Van groot naar klein staan op de balk 

- Van jong naar oud op de balk 

- Grote schoenmaat naar kleine schoenmaat 

- Donkere haren naar lichte haren 

 

 

2. In groep tegen de andere groepen 

- Reuzentwister 

Van elke groep komt er een leerling op het doek staan. Een leerling of de leraar draait aan 

het rad. De leerlingen op het doek moeten goed luisteren. De draaier zal zeggen wat ze 

moeten doen. Bv: rechterhand op rood. De leerlingen op het speelveld moeten goed 

luisteren en mogen het evenwicht niet verliezen. De leerlingen die een ander lichaamsdeel 

dan de handen of voeten op het doek zetten, zijn er aan en vallen af. Welke leerling blijft het 

langste over? 
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3. Per 2 van elke ploeg 

- Lijngevecht 

De leerlingen staan per twee tegenover elkaar op een lijn en proberen elkaar van de lijn te 

duwen. De ploeg waarvan de meeste leerlingen nog op de lijn staan is gewonnen. 

- Hanengevecht 

De leerlingen staan op één been met de armen in elkaar en proberen de andere leerlingen 

uit evenwicht te brengen door te duwen.  
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In golven werken Atletiek (reactiesnelheid) 
Doelen 

Tijdsbesef, ruimtebesef en lichaamsbesef 

Snelheid, uithouding, kracht  

Reactiesnelheid 

 

Ook anders! 
De startblok wordt vervangen door een muur. 

Door deze organisatievorm komen de leerlingen veel aan bod en ervaren zij het nut van 

reactiesnelheid. 

 

Materiaal 
Muur Werpmaterialen 

 

Kern 
 

1. Sprintoefeningen in golven vanuit verschillende starthoudingen 

 1 De leerlingen sprinten tot aan een aangeduide lijn en starten in de gewone starthouding. 

 2 De leerlingen gaan met de rug naar de looprichting staan. 

 3 De leerlingen gaan zitten met de rug naar de looprichting. 

 4 De leerlingen gaan op de buik liggen met de armen gestrekt naast het lichaam. 

 5 Idem vorige maar nu op de rug. 

 6 De leerlingen vertrekken in de vierpuntshouding of echte atletiekstart. Dit wil zeggen dat 

ze met de afstootvoet tegen de muur vertrekken. 

Starthouding: 

„Op uw plaatsen!‟: Eén voet voor de andere. De knie van de voorste voet op de grond en het 

achterste been bijna gestrekt. 

„Klaar!‟: Knie van de grond tillen. De schouders komen boven de handen te staan. 

„Start!‟: Afstoten en vertrekken. 

 

  

 

 

 

 

 

2. Reactieoefeningen in groepjes van 3 

 1 Één leerling staat achter de twee andere leerlingen en werpt een pittenzakje over het 

hoofd van de twee andere leerlingen. Als zij het pittenzakje zien, moeten zij zo snel 

mogelijk naar de aangeduide lijn lopen. 

 2 De leerling die achteraan staat, tikt een leerling op de rug en dan mag deze leerling 

vertrekken. Als de derde leerling ziet dat de leerling naast hem vertrekt, mag hij ook 

vertrekken en moet hij de andere leerling proberen te tikken. Lukt dit voor deze aan de 

lijn komt, heeft de tikker een punt. Lukt dit niet, heeft de loper een punt.  

 3 Als de derde leerling in zijn hand klapt, moeten de twee andere leerlingen zo snel 

mogelijk naar de overkant sprinten. 
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3. Klassikale reactieoefeningen 

- Ratten en raven in verschillende groepjes 

De groepjes krijgen een eigen naam. De groepen staan in rijen naast elkaar. De leerkracht 

staat vooraan en vertelt een verhaaltje. Het verhaal telt telkens enkel voor de buitenste 

groepen. Als in het verhaaltje de naam van één van de groepen gebruikt wordt, moet die 

groep weglopen en de andere groep moet deze zo snel mogelijk tikken. De leerlingen die 

aangetikt zijn, vallen af. 
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In golven werken Expressie (verbeelding) 
Doelen 

 Respect voor anderen 

Verbeelding laten werken 

Samenwerking 

Improvisatie  

Durf 

 

Ook anders! 
Expressie kan ook zonder muziek en materiaal. 

 

Materiaal 
Geen   

 

Kern 
 

Expressie is zeer belangrijk voor de inbeelding. De leraar geeft telkens opdrachten aan de leerlingen. 

De leerlingen voeren de opdrachten uit op die manier waarop zij denken dat het juist is. Het is 

belangrijk dat de leerlingen niet met elkaar lachen. Ieder kind heeft een andere verbeelding dus 

ieder kind zal de opdrachten anders uitvoeren. 

 

1. Individueel de leerlingen lopen de zaal over 

- Je loopt over vuur. 

- Je loopt door diepe modder. 

- Loop tegen de wind in. 

- Je moet over een rivier met krokodillen en loopt over hun hoofden. 

- Langs alle kanten komen slangen tevoorschijn die je willen bijten. Jij moet ze ontwijken. 

- Je bent een graafmachine die een rivier graaft. 

- Je bent een papiertje dat in de wind voortbeweegt. 

- Je bent een sporter. 

- Je bent een standbeeld dat kan lopen. 

 

2. In groepjes van 4 à 5 

- Maak een graafmachine. 

- De ene maakt een standbeeld en de andere gaat dit standbeeld vervormen door de 

armen, benen, het hoofd… van positie te veranderen. 

- De ene zet zich in een positie met een bepaalde situatie in het achterhoofd, de andere 

probeert het standbeeld of de situatie in te schatten en er verder op te bouwen.  

 

3. In groepjes van 5 samenwerken 

- De leerlingen bereiden een klein toneeltje voor. Zonder iets tegen elkaar te zeggen 

moeten de andere kinderen raden wat ze gedaan hebben.  
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In golven werken Balvaardigheid (voetbal)  
Doelen 

Samenwerking  

Oog- voetcoördinatie 

 Ruimte en tijdsperceptie 

Balcontrole 

 

Ook anders! 
Door de organisatievorm aan te passen is er niet veel materiaal nodig en komen de leerlingen toch 

veel aan de bal. 

 

Materiaal 
2 ballen/rollende voorwerpen (voetbal)  

 

Kern 
 

Hoe meer ballen hoe meer rijen er gevormd kunnen worden. De leraar geeft opdrachten aan de 

leerlingen en zij moeten deze opdrachten juist uitvoeren van de ene kant van de zaal naar de 

andere kant.  

 

1. Pasoefeningen per 2 

- De leerlingen lopen al passend naar de andere kant van de zaal. 

- Één leerling dribbelt naar de overkant en past de bal zodat de andere leerling terug kan 

dribbelen. 

- Er staan een aantal petflessen of kegels en telkens de leerlingen aan een punt komt 

moet deze de bal volledig stilleggen en verder doen.  

- Een leerling staat aan het startpunt en de andere leerling loopt naar de andere kant van 

de zaal (achterwaarts). Telkens de leerling aan een punt komt, krijgt deze een pas van 

de tweede en past hij de bal meteen terug. 

 

2. Aanval verdediging in golven 

- Één aanvaller en één verdediger. Het is de bedoeling dat de aanvaller telkens probeert 

te scoren en dat de verdediger dit tegengaat.  

- Idem vorige maar dan met twee aanvallers en één verdediger 

 

 

 

 

 

3. Groepje tegen groepje 

- Het ene groepje staat aan de ene kant van de zaal en geeft passen aan elkaar terwijl ze 

naar de overkant lopen. Het andere groepje start aan de overkant en gaat de bal 

proberen af te pakken. 
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In groep werken Ritmiek (eigen dans) 
Doelen 

 Samenwerking 

Zelfstandigheid 

Creativiteit en originaliteit 

 

Ook anders! 
De leerlingen zoeken zelf alternatieven op het maken van muziek. 

 

Materiaal 
Instrumenten die door leerlingen worden 

meegenomen 

Bijlage 3 – Evaluatieformulieren 

 

Kern 
 

De leerlingen nemen instrumenten mee (eventueel zelfgemaakt of op school gemaakt).  

 

Er is geen specifieke dansstijl verbonden aan de les. De leerlingen zijn in een drietal groepjes 

verdeeld en maken in dat groepje een dansje naar keuze. 

 

Een aantal leerlingen in het groepje hebben een taak die na de les geëvalueerd wordt of die samen 

met het dansje geëvalueerd wordt door de andere leerlingen en door de leraar. 

- Choreograaf  

Moet niet zelf de dans verzinnen maar hakt knopen door 

- Organisator  

Zorgt ervoor dat ze tijdens de les bij de dans blijven en niet naar een ander 

onderwerp afdwalen 

- Vrager  

Mag vragen stellen aan de leraar 
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In groep werken Balvaardigheid (tornooi) 
Doelen 

 Samenwerking 

Zelfstandigheid 

Organisatievermogen 

Fair play  

 

Ook anders! 
De leerlingen organiseren zelf een tornooi. 

 

Materiaal 
1 bal  Bijlage 4 – Evaluatieformulier 

 

Kern 
 

Tijdens deze les gaan de leerlingen zelf de volledige les organiseren. 

De groep heeft een aantal weken les gekregen over een balsport. Ze verdelen zichzelf in twee 

groepen en verdelen enkele taken: 

 

- Tornooileiders (2)  

Maken het wedstrijdschema. 

- Scheidsrechters (van elke team 1)  

Regelt het spel, letten erop dat de teams volgens de regels spelen. 

- Coach (van elke team 1) 

Moedigt aan tijdens het spel en geeft feedback. 

- Puntenteller (van elk team 1) 

Noteert het aantal punten dat een ploeg behaalt tijdens het spel. 

- Kapitein (van elk team 1) 

Kijkt wanneer zij moeten spelen en zorgt dat zijn team tijdig op het veld staat. 

 

Op het einde van de les moeten de leerlingen elkaar evalueren. De evaluatie wordt gedaan op 

de taken. Iedere leerling heeft dus een andere taak.  
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In groep werken Gymnastiek (toonmoment) 
Doelen 

Samenwerking 

Zelfstandigheid 

Creativiteit en originaliteit  

 

Ook anders! 
De leerlingen zijn volledig zelfstandig bezig. 

 

Materiaal 
Bijlage 5 – Evaluatieformulier 

Materiaal zelf mee te nemen door 

leerlingen 

Kijkwijzers 1, 2, 3, 4, 5 – gymoefeningen 

 

Kern 
 

Dit is de laatste les van de gymnastieklessen. 

 

De leerlingen weten welke oefeningen ze moeten beheersen en beheersen deze ook. 

Bijvoorbeeld: voorwaarts rollen, radslag, handstand, waagstand, aantal balansen… 

Tijdens deze les krijgen de leerlingen tijd om aan een toonmoment te werken. De groep wordt in 

drie of vier groepen verdeeld. Een aantal leerlingen krijgen een bepaalde taak: 

 

-  Leider  

Hakt knopen door. Zorgt dat zijn groepje niet afwijkt van de les. Zorgt ervoor dat zijn 

groepje tijdig klaar staat voor de uitvoering. 

- Notulist  

Noteert de volgorde van de oefeningen en weet welke oefeningen in het 

toonmoment moeten. 

- Vrager  

Stelt vragen aan de leraar. 

- Feedbackgever  

Geeft feedback op de uitvoering van de oefeningen. 

 

Deze leerlingen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze taken.  

 

De leerlingen krijgen de hele les de tijd om een toonmoment voor te bereiden. Ze mogen tegen 

volgende les kledij meenemen muziekinstrumenten of cd‟s wanneer er een installatie ter 

beschikking is. De kijkwijzers van de oefeningen die er zeker in moeten zitten, hangen tegen de 

muur in de zaal. 
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Afsluiters 

Rustige liggende  

Pizza maken(massage) 54 

Yoga 54 

Hoe lang is 2 minuten 54 

Rustige kringspelen  

Telefoontje 55 

Voel jij de leerling? 55 

Dokter Knoop 56 

Grote ronde stoel 56 

Samenwerkingsspelen  

Blindeman 57 

Bandenwerk 57 

Kat en muis 57 
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Rustig liggende Afsluiters 
Pizza maken (massage) 

Geen 

De leerlingen staan per 2. Één van de leerlingen zit op handen en knieën en op de 

rug van deze leerlingen zal “een pizza gemaakt worden”. De 2e leerling gaat de pizza 

maken. De leerkracht helpt de leerlingen door te zeggen wat er met de pizza gaat 

gebeuren: 

- Deeg plat maken 

- Tomatensaus op het deeg smeren 

- Groentjes 

- Kaas 

- Warm maken 

- In de doos steken 

 

Yoga 
Geen 

De leerlingen gaan op de rug op de grond liggen en sluiten de ogen. De leerkracht 

vertelt een verhaal en de leerlingen moeten zich hierin inleven in dit verhaal.  

“Er zit een beestje te kriebelen op de voeten en het kruipt van de voeten naar de 

onderbenen, bovenbenen, onderbuik,…” Als het verhaaltje gedaan is, blijven de 

leerlingen liggen met de ogen toe en ze mogen zich in stilte gaan omkleden wanneer 

de leraar hun hoofd heeft aangetikt. De andere leerlingen mogen hen niet horen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe lang is 2 minuten? 
Geen 

De leerlingen leggen zich op de rug met de ogen toe en moeten zo 2 minuten blijven 

liggen. Zij moeten echter zelf beslissen wanneer die 2 minuten om zijn. Wanneer zij 

denken dat de 2 minuten om zijn, mogen zij recht gaan zitten tot de leerkracht zegt 

dat de leerlingen zich mogen omkleden. 
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Rustige kringspelen Afsluiters 
Telefoontje  

geen 

De leerlingen zitten in een kring en geven elkaar een hand. 1 van de spelers start en 

telefoneert naar iemand anders door in de handen van de buren te knijpen. Het is 

de bedoeling dat het signaal bij de juiste persoon aankomt zonder dat de leerling in 

het midden van de cirkel gezien heeft waar het signaal zich bevindt. Als het signaal 

gezien is door de middelste persoon wordt deze afgewisseld door de leerling waarbij 

het gezien is. Als de zender belt moet hij zeggen: “Hij is vertrokken.” en wanneer het 

signaal aangekomen is bij de getelefoneerde zegt deze leerling “Aangekomen.”. Zo 

weet iedereen dat het gelukt is. 

De moeilijkheid van het spel voor de leerlingen die alles in het oog moet houden is 

dat er in de cirkel ook een aantal telefoonpalen zitten (leerlingen met armen 

gekruist). Telefoonpalen mogen de signalen terug de andere richting opsturen maar 

moeten telkens laten merken dat het signaal bij hen is aangekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voel jij de leerlingen? 
Blinddoek  

De leerlingen zitten in een cirkel. 1 leerling staat in het midden met benen gespreid 

en is geblinddoekt. Het is de bedoeling dat er enkele leerlingen door de benen 

kruipen zonder dat deze leerling het merkt. Weet de blinde leerling hoeveel 

leerlingen er door zijn benen zijn gekropen? 
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Doktertje knoop 
Geen 

De leerlingen staan in een cirkel met de handen vast en een leerling is de dokter. De 

dokter gaat even de zaal uit. Ondertussen stappen de andere leerlingen over elkaars 

armen of onder elkaars benen… Als de dokter wordt teruggeroepen is er 1 grote 

knoop gevormd van leerlingen. De dokter (leerling die even weg was) moet deze 

knoop los proberen te maken. Zowel bij het maken als het uit elkaar halen van de 

knoop mogen er geen handen losgelaten worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote ronde stoel 
Geen 

De leerlingen gaan in een cirkel staan. Ze gaan zo dicht bij elkaar staan dat de rug 

van de ene tegen de buik van de andere staat. Als de leerlingen dicht genoeg bij 

elkaar staan in een mooi ronde cirkel, proberen ze te gaan zitten. Nu zitten de 

leerlingen allemaal op elkaars schoot in 1 cirkel.  
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Samenwerkingsspelen  Afsluiters 
Blindeman  
Blinddoeken  

De leerlingen staan per 3. Één leerling is geblinddoekt en moet een parcours 

afleggen. De leerlingen die niet geblinddoekt zijn, moeten ervoor zorgen dat deze 

leerling het juiste parcours aflegt door te zeggen waar hij naartoe moet. Zij moeten 

dus goed communiceren. Er staat één leerling aan de ene kant van de zaal en de 

andere aan de andere kant van de zaal. Als zij door elkaar gaan roepen gaat de 

blinde er niets van begrijpen. 

 

Bandenwerk 
Geen 

Er liggen een aantal leerlingen op de grond en één leerling ligt dwars over de andere 

leerlingen. Zij moeten zo rollen dat de leerlingen vooruit gaat en aan de andere kant 

van de zaal uitkomt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kat en muis 
Geen 

De leerlingen gaan in een cirkel staan met de benen gespreid. Er staan 2 leerlingen 

(de kat en de muis) in het midden van de cirkel en wanneer het startsignaal gegeven 

wordt, mag de kat de muis proberen te vangen. Als de muis echter door de benen 

van een andere leerling kruipt, wordt deze leerling de kat en de kat die nog in het 

midden stond, wordt dan de muis. Ook als de kat de muis tikt wordt er van 

personage gewisseld. 
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Kijkwijzers 

Kijkwijzer 1 – Gymnastiek Rol voorwaarts 
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Kijkwijzer 2 – Gymnastiek Acrogym 
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Kijkwijzer 3 – Gymnastiek Waagstand 
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Kijkwijzer 4 – Gymnastiek Handstand 
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Kijkwijzer 5 – Gymnastiek Radslag  
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Kijkwijzer 6 – Touwspringen 
The X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wounded duck  
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Side Straddle      Forward straddle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criss Cross  
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Can Can 
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Kijkwijzer 7 – Atletiek Schaarsprong 
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Kijkwijzer 8 – Volleybal bovenhands toetsen 
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Kijkwijzer 9 – Voetbal shot of pas 
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Kijkwijzer 10 – Basketbal set shot 
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Bijlage 

Bijlage 1 – Puntenblaadjes 
 

             
 Naam:          Naam:  
 Naam partner:          Naam partner:  

 Proef Aantal punten          Proef Aantal punten  

 1            1    

 2            2   

 3            3    

 4            4    

 5            5    

 6            6    

 7            7    

 8            8    

 9            9    

 10 
 

         10   

 Totaal 
 

         Totaal   

  
 

            
 

             
 Naam:          Naam:  
 Naam partner:          Naam partner:  

 Proef Aantal punten          Proef Aantal punten  

 1            1    

 2            2   

 3            3    

 4            4    

 5            5    

 6            6    

 7            7    

 8            8    

 9            9    

 10 
 

         10   

 Totaal 
 

         Totaal   
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Bijlage 2 – Hoe hartslag nemen? 
 

Leg je wijsvinger en middelvinger aan de onderkant van je pols, aan 

de kant van de duim. 

Druk een klein beetje tot je de polsslag voelt. Iedere keer als je de 

polsslag voelt, heeft het hart ook één keer geslagen. 

Door de polsslag te meten weet je dus ook hoe snel je hartslag gaat.  

  

 

 

 

 

 

Tel het aantal polsslagen op 15 seconden. Noteer deze waarde. 

Je kan het aantal hartslagen per minuut berekenen door dit getal 

maal 4 te doen. (=hartslagfrequentie) 

Als je zit slaat je hart ongeveer 70 keer per minuut. Bij een 

inspanning kan dit hard stijgen tot wel maximaal 170 slagen per 

minuut. 

Wanneer je veel beweegt en aan sport doet worden je hart en je 

longen sterker, zal je hartslag dus minder snel stijgen. 
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 Bijlage 3 – Evaluatieformulier Dans 

 
 Observatiecriteria danser Punten Motivatie 

1 De danser kent het dansje. 2 4 6 8 
 

2 De danser blijft op de maat van de muziek. 2 4 6 8 
 

3 De leerling neemt initiatief bij het maken van het dansje en muziek. 2 4 6 8 
 

4 De leerling kan verschillende rollen innemen. 2 4 6 8 
 

       

 
Choreograaf 

     
1 De choreograaf durft op tijd de knoop doorhakken. 2 4 6 8 

 
2 De choreograaf zorgt dat er afgesproken wordt wie wat van kledij en 

instrumenten meeneemt. 

2 4 6 8 
 

      

       

 
Organisator 

     
1 De organisator zorgt ervoor dat zijn groepje niet afgeleid wordt van de 

activiteit. 

2 4 6 8 
 

      
2 De organisator zorgt ervoor dat zijn groepje tijdig op de dansvloer staat. 2 4 6 8 

 

       

 
Vrager 

     
1 De vrager stelt in overleg met de groep vragen aan de leraar. JA 

 
NEEN 

 

2 
De vrager stelt enkel vragen die overlegd zijn met de andere 

groepsleden. 
JA 

 
NEEN 

 

       

 
Zelf 

     

1 
Ik voldoe aan de eisen van mijn rol als danser, vrager, organisator of 

choreograaf. 
2 4 6 8 

 

2 Ik ben technisch in orde. 2 4 6 8 
 

3 Ik ken het dansje. 2 4 6 8 
 

       

 
Groep met het leukste dansje. A B C D 

 
 Groep die het beste samenwerkte. A B C D  
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Bijlage 4 – Evaluatieformulier Tornooi 
 
 Observatiecriteria Spelers Punten Motivatie 

1 De speler speelt eerlijk (fair play). 2 4 6 8  

2 De speler past het reglement toe. 2 4 6 8  

3 De speler houdt vol, ook als het niet goed lukt. 2 4 6 8  

4 De speler speelt samen met zijn ploegmaten. 2 4 6 8  

5 De speler neemt initiatief om te scoren. 2 4 6 8  

6 De speler kan verschillende rollen innemen (verdediger-aanvaller). 2 4 6 8  

      
 

 
Coach 

    
 

1 De coach is hoorbaar. 2 4 6 8  

2 De coach is zichtbaar. 2 4 6 8  

3 De coach geeft juiste feedback. 2 4 6 8  

4 De coach moedigt aan. 2 4 6 8  

      
 

 
Kapitein 

    
 

1 De kapitein is het communicatiemiddel van de ploeg. 2 4 6 8  

2 De kapitein zorgt ervoor dat zijn ploeg tijdig op het veld staat. 2 4 6 8  

      
 

 
Zelf 

    
 

1 Ik voldoe aan de eisen van mijn rol als speler, coach of kapitein. 2 4 6 8  

2 Ik heb spelinzicht. 2 4 6 8  

3 Ik ben technisch in orde. 2 4 6 8  

4 Ik ken de spelregels. 2 4 6 8  

5 Ik speel eerlijk. 2 4 6 8  

      
 

 
Tornooileiders 

    
 

 
Was het tornooi goed georganiseerd, zijn er problemen geweest? JA 

 
NEEN  

      
 

 
Scheidsrechter 

    
 

1 De scheidsrechter kent de regels. 2 4 6 8  

2 De scheidsrechter is hoorbaar. 2 4 6 8  

3 De scheidsrechter laat het spel tijdig starten. 2 4 6 8  

      
 

 
Puntenteller 

    
 

1 De puntenteller let goed op en weet wanneer er gescoord wordt. 2 4 6 8  

2 De puntenteller geeft aan het einde van het spel de punten door aan 

tornooileiders. 

2 4 6 8  

     
 

 
Ploeg die het beste voldoet aan de fair play regels. A B C D  
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Bijlage 5 – Evaluatieformulier Toonmoment 
gymnastiek  

 
 Observatiecriteria danser Punten Motivatie 

1 De leerling kent de volgorde van oefeningen. 2 4 6 8 
 

2 De leerling voert de oefeningen gelijk met de andere leerlingen uit. 2 4 6 8 
 

3 De leerling neemt initiatief bij het maken van het toonmoment. 2 4 6 8 
 

4 De leerling kan verschillende rollen innemen . 2 4 6 8 
 

       

 
Leider 

     
1 De leider hakt op het juiste moment de knoop door. 2 4 6 8 

 
2 De leider zorgt ervoor dat zijn groepje niet afwijkt van het onderwerp. 2 4 6 8 

 

3 
De leider zorgt ervoor dat zijn groepje tijdig klaar staat om hun ding te 

doen. 
2 4 6 8 

 

       

 
Notulist 

     
1 De notulist noteert de volgorde van oefeningen. 2 4 6 8 

 
2 De notulist weet welke oefeningen in het toonmoment moeten. 2 4 6 8 

 

       

 
Vrager 

     
1 De vrager stelt in overleg met de groep vragen aan de leraar. JA 

 
NEEN 

 

2 
De vrager stelt enkel vragen die overlegt zijn met de andere 

groepsleden. 
JA 

 
NEEN 

 

       

 
Feedbackgever 

     
1 De feedbackgever geeft feedback op de uitvoering van de oefeningen. 2 4 6 8 

 

       

 
Zelf 

     
1 Ik voldoe aan de eisen van mijn rol. 2 4 6 8 

 
2 Ik ben technisch in orde. 2 4 6 8 

 
3 Ik ken de volgorde van het toonmoment. 2 4 6 8 

 
4 Ik voer de oefening tegelijk met de andere leerlingen uit. 2 4 6 8 

 

       

 
Groep met het mooiste dansje. A B C D 

 
 Groep die het beste samenwerkte. A B C D  
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