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Voorwoord
Voor een kleuterleerkracht is het vanzelfsprekend wat een kleuter is
en met welke soort kleuters je te maken kan krijgen.
Voor een Bachelor Lichamelijke Opvoeding heeft de turnzaal geen
geheimen.
Maar wat als een kleuterleerkracht kleuterT
TURNEN moet gaan
geven en een Bachelor Lichamelijke Opvoeding KLEUTERturnen
moet geven?
In het theoriegedeelte van dit boekje worden er tips en advies
gegeven voor de Bachelor Lichamelijke Opvoeding in verband met
kleuterturnen:
Wat is een kleuter?
Met welke kleuters kan ik te maken krijgen?
Waar moet ik op letten voor, in en na de zaal?
Wat mag ik verwachten van een kleuter?
Hoe ga ik te werk met kleuters?
Hoe bouw ik mijn lessen logisch op voor een kleuter?
Het praktijkgedeelte van dit boekje geeft een extra woordje uitleg
over de open omloop. Dit is een erg interessante werkvorm voor
kleuters, omdat ze veel kansen krijgen om te experimenteren en uit
te proberen.
Op het einde van dit boekje is er ook nog plaats voorzien om eigen
notities te nemen.
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Theoriegedeelte
1 De kleuter
1.1 Wat is een kleuter?
‘De’ kleuter bestaat niet. Iedere kleuter is anders en zal dus ook
anders reageren in bepaalde situaties. Er zijn echter wel opvallende
verschillen tussen de jongste en de oudste kleuters:
Jongste kleuters
Bewegen weinig efficiënt, nog
veel bijbewegingen  sneller moe

Oudste kleuters
Bewegen doelgerichter, goede
coördinatie  groter
uithoudingsvermogen
Meer bewegingscontrole
Snel hersteld

Inefficiënte, hevige bewegingen
Snel hersteld
Egocentrisch ingesteld, speelt wel
naast een ander, maar weinig met Speelt graag met andere kleuters
de ander
Wedijver speelt geen enkele rol
Gaat eigen prestaties vergelijken
met die van een ander
Leert door ontdekken,
Leert door ontdekken,
uitproberen, herhalen en imiteren,
uitproberen, herhalen en imiteren
maar ook door instructie, kan
zichzelf een taak stellen
Moeilijk te vangen in organisaties
Beheerst ruimtelijke begrippen;
als: een rechte rij, tweetallen
kan ingewikkeldere
tegenover elkaar, …
organisatievormen aan
Ontvankelijk voor fantasievorm
Ontvankelijk voor fantasievorm
Zeer korte concentratie op het
Korte concentratie op het verbale
verbale
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1.2 Het kleuter zijn
Houd er steeds rekening met dat elke groep kleuters anders is,
maar ook de locatie waar jij je activiteit organiseert, heeft een
invloed. Door meer structuur aan te bieden, ga je de kleuters meer
zekerheid geven. Toch kan je nog altijd onverwachte reacties
verwachten. Dit zal dan vooral bij de volgende kleuters zijn:
- De ‘instappers’: deze kleuter is pas nieuw en is nog volop
aan het wennen aan de nieuwe situaties. Het valt dan ook
erg op dat deze kleuters een ervaringsachterstand hebben.
- De ‘angstige’ kleuter: deze kleuter blijft bij jou in de buurt. Hij
lijkt letterlijk een houvast en zekerheid bij jou te zoeken. Hij
heeft de extra aandacht en zorg van jou echt nodig. Deze
kleuter houdt dan ook niet van turnen of buiten spelen, hij
heeft het moeilijk om gewoon mee te spelen. Er zijn te veel
mogelijkheden, hij heeft geen overzicht, hij weet niet waar te
beginnen en kan de drukte niet aan.
- De ‘drukke, lastige’ kleuter: deze kleuter vraagt ook extra
aandacht en zorg. Hij houdt wel van turnen en buiten spelen,
maar hij is niet in staat zijn energie in goede banen te leiden.
Hij wil wel, maar het lukt hem niet. Hierdoor vertoont de
kleuter kleine onhandigheden. Hij kan moeilijk prikkels uit de
omgeving selecteren, waardoor er vaak botsingen zijn met
andere kleuters. Dit kan leiden tot sociale uitstoting en dan
gaat de kleuter de aandacht letterlijk afdwingen door zijn
energie. Dit wekt weer ergernis op bij zowel de andere
kleuters als leerkrachten, waardoor de kleuter het nog
moeilijker krijgt. Deze sfeer treft dus alle kleuters.
- De ‘motorisch onhandige’ kleuter: deze kleuter wordt met
zijn falen geconfronteerd. Hij is niet zo handig en dit levert
problemen op. Meestal is er een samenhang tussen
verschillende ontwikkelingscomponenten en is het geen op
zichzelf staand probleem. Dit kan op termijn
vermijdingsdrang opleveren bij de kleuter, uit angst nog
meer te mislukken. Terwijl dit soort kleuter de ervaringen
juist zo hard nodig heeft!
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1.3 Vertrouwensband met de kleuter
Vertrouwen van kleuters is zeer belangrijk. Zorg er dan ook voor dat
je als turnleerkracht geen onbekende bent voor hen. Zeker in de
beginfase is het belangrijk dat de kleuters weten wie je bent en wat
je komt doen. Hiermee bedoel ik dat deze situatie zich meestal
voordoet in de eerste kleuterklas. Zorg er voor, indien haalbaar, dat
de kleuters jou niet maar een keer per week even zien. Ga in het
begin bijvoorbeeld eens, indien mogelijk, in de klas enkele
activiteiten meedoen, vertel de kleuters wat je komt doen en wat jij
graag met hen zou doen.
Indien dit niet mogelijk is, kan je, voor de eerste lessen, met de
klasleerkracht afspreken dat je een activiteit in de klas komt
meedoen, op het moment dat het eigenlijk al de turnles is.
Bijvoorbeeld een activiteit van een 20 minuten. Dan kan je samen
met de klasleerkracht en de kleuters naar de zaal gaan, zo hebben
de kleuters nog iemand bekend bij zich. Nog een voordeel is dat je
kunt anticiperen op het thema waar de kleuters in de klas mee bezig
zijn. De activiteit als het ware in de turnzaal verder zetten.
Wanneer geen van beide bovenstaande mogelijkheden haalbaar is,
zal je het vertouwen van de kleuters tijdens de turnles zelf moeten
winnen. Hoe kan je dit doen?:
- Start je lesmoment met een groepsgesprek.
- Maak er, zeker in het begin, een intiem lesmoment van:
neem de kleuters wat dichter bij jou! Zorg dat er geen
barrière is tussen de kleuters en jezelf.
- Speel de ganse les als het ware toneel: de manier waarop je
iets tegen de kleuters zegt, heeft een grote invloed op hoe
de kleuters hierop gaan reageren en het verloop van je les.
- Kleuters die blijven huilen, kan je eventueel even op de
schoot nemen, maar maak hier geen gewoonte van.
Je zult vooral door de omgang met de kleuters het zelfvertrouwen
positief ontwikkelen. Dit zelfvertrouwen is ook een belangrijke factor
die stimuleert tot creativiteit. Creativiteit eist durf en initiatief, tot het
zoeken van verschillende, niet steeds voor de hand liggende
oplossingsmethodes.
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1.4 Hoe leert een kleuter?
Het motorisch leren van een kleuter komt eigenlijk neer op ‘al
doende leert men’. Herhaling is een zeer belangrijk begrip wanneer
je een kleuter een nieuwe vaardigheid wil aanleren. We
onderscheiden vijf manieren om tot motorisch leren te komen tijdens
de eerste levensjaren:
- Het adaptieve leren: leren door meebewegen en bewogen
worden.
- Het perceptieve leren: waarnemend leren met als doel het
waarnemingsvermogen van de baby/peuter te verfijnen.
- Het actief leren: door ‘trial and error’ zal de kleuter inzicht
krijgen in zijn verschillende bewegingen.
- Het wedijverend leren: dit is pas vanaf 5 jaar: spelenderwijs
leren waardoor je werkt met winnaars, verliezers en
spelregels.
- Het inzichtelijk leren: het cognitieve aspect kan pas vanaf 3
jaar toegevoegd worden. Voor deze leeftijd hebben kleuters
slechts een beperkt cognitief inzicht en doen kleuters maar
op, zonder te weten wat ze echt doen.
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2 De groep
2.1 Een steeds wisselende groep
Zeker bij de jongste kleuters, heb je vaak na elk instapmoment een
groep met meer kleuters. Een heel schooljaar wordt de klasgroep
hierdoor beïnvloed. Vaak komen er kleuters bij die net naar school
mogen komen en waar alles nieuw voor is. Het aanpassen van deze
nieuwe kleuters kan soms je hele klassituatie veranderen.
Hier moet je natuurlijk rekening mee houden en er op toezien dat de
‘instappers’ niet aan de kant blijven staan omdat je met de al
bekende groep kleuters verder wil. Geef de ‘instappers’ ook even de
tijd om aan jou te wennen en probeer dit zeker niet te forceren. Als
de kleuters de eerste lessen willen kijken, is dit geen probleem.
Geef ze even de tijd om te wennen aan al deze nieuwe zaken. Je
zult merken dat wanneer de ‘instappers’ iets leuks zien, hier dan
plots wel aan komen deelnemen. Dit is een eerste stap! Daarna
moet je inspelen op het gevoel van de kleuters en dan heb je ze
normaal gezien mee voor jouw lessen.
Een ander gevaar is misschien dat je de ‘instappers’ alle aandacht
gaat geven omdat je zeker wil zijn dat zij meedoen, maar waardoor
je de rest van de groep uit het oog gaat verliezen.
Het is natuurlijk de kunst om een gulden middenweg te vinden
tussen deze twee bovenstaande.
Maar hoe kan je dit bekomen?:
- Stel je altijd zodanig op dat je een overzicht hebt over de
hele zaal.
- Maak oefeningen gemakkelijker en moeilijker, zodat je niet
overal nodig bent.
- Laat de ‘instappers’ eerst even waarnemen wat de andere
kleuters doen.
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Laat de ‘instappers’ vanaf les een de vaste afspraken mee
naleven, maak geen uitzonderingen.
Moedig de ‘instappers’ voldoende aan: probeer ze deel te
laten nemen aan de les.
Verplicht de ‘instappers’ tot niets: anders worden ze
misschien bang en durven ze niets meer.
Wees tevreden wanneer een kleuter iets heeft meegedaan:
iets is beter dan niets!
Leef je volledig in tijdens je lessen: mimiek, fantasie,
intonatie en inlevingsvermogen zijn van zeer groot belang.
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3 Voor en na de zaal
3.1 Verplaatsing
- Ga zelf de kleuters in de klas halen.
- Moet je de speelplaats oversteken: zorg dat de kleuters deze
niet overlopen, indien dit toch gebeurt, roep alle kleuters
terug en laat ze opnieuw de speelplaats overstappen.
 Anders heb je tuchtproblemen tijdens de les!
- Na de les breng je de kleuters terug naar de klas op
dezelfde manier als bij het ophalen: rustig!

3.2 Sanitaire stop
- Alle kleuters gaan naar het toilet voor ze de turnzaal
binnengaan: dit is anders erg storend.

3.3 Hygiëne in de zaal
- De kleuters hangen zelf hun jas aan de kapstok en gaan dan
op de bank zitten: routine + zelfredzaamheid.
- Schoenen en kousen worden, indien haalbaar, uitgedaan als
de zaal voldoende netjes is: zo houd je de zaal ook netjes.
Wat is er haalbaar?:
 De kleuters van de eerste kleuterklas houden de
schoenen aan.
 Vanaf de tweede kleuterklas kan je de schoenen laten
uitdoen en eventueel turnpantoffels laten aandoen.
- Voorzie papieren zakdoekjes in de turnzaal.
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3.4 Omkleden of niet
- Schoenen en kousen worden uitgedaan als de zaal
voldoende netjes is: verwittig ouders van de turnmomenten,
zo kunnen zij hun kleuter praktische schoenen aandoen.
- Indien je de kleuters volledig zou laten omkleden: spoor de
kleuters aan om zich zo snel mogelijk om te kleden.
 Dit is zeker niet haalbaar met de jongste kleuters: met de
kleuters van de eerste kleuterklas zou je een veel te
groot tijdsverlies hebben.
 Vanaf de tweede kleuterklas moet je zien wat er
haalbaar is, hangt van groep tot groep af, anders laat je
enkel de schoenen uitdoen en eventueel turnpantoffels
aandoen.
- Het is moeilijk hier een vaste lijn in te trekken, maar een
logische opbouw zou het volgende kunnen zijn:
 Eerste kleuterklas: kleuters houden de schoenen aan.
Tenzij je hulp hebt van de klasjuf, dan is het misschien
haalbaar om de schoenen uit te doen. Laat de kleuters
spannende kleding wel uitdoen: nauwe rokjes,
spannende broekjes, … zodat ze toch voldoende
bewegingsvrijheid krijgen.
 Tweede kleuterklas: de kleuters doen hun schoenen uit,
zoeken zelf hun turnzakje en doen hun turnpantoffels
aan. Je zult hier in ieder geval nog moeten helpen bij
sommige kleuters. Laat de kleuters die hier problemen
mee hebben een schoenentrekker gebruiken. Dit lijkt
dan wel een toverstok, want plots krijgen de kleuters de
turnpantoffels wel aan. Vraag eventueel ook aan de
klasjuf om dit in de klas te oefenen met een leuk
spelletje.
 Derde kleuterklas: de kleuters doen hun schoenen uit,
zoeken zelf hun turnzakje en doen hun turnpantoffels
aan. De kleuters zouden dit nu volledig zelfstandig
moeten kunnen.
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TIP: Kleuters doen vaak de turnpantoffels nog aan de verkeerde
voet. Hier is een leuk weetje om dit te vermijden. Vertel de kleuters
dat de twee dikke tenen verliefd zijn op elkaar. Ze zien elkaar graag
en geven daarom graag een kusje. Als we onze turnpantoffels
aandoen, moeten ze dat ook nog kunnen doen. Op de binnenkant
van de turnpantoffels zet je een rode stip, als deze twee stippen een
kusje kunnen geven, kunnen onze dikke tenen dat ook. Wanneer de
kleuters de turnpantoffels fout aandoen, zullen de twee rode stippen
geen kusje kunnen geven en weten de kleuters dat ze moeten
wisselen.

21
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4 In de zaal
4.1 Werkvormen
4.1.1 Experimenteren
- Terwijl de kleuter speelt, moet jij observeren. Je kijkt dan in
de zin van: “loopt het”, “lukt het”, “leert het”,… .
- Zorg ervoor dat je steeds zicht hebt op alle kleuters: tijdens
een bewegingsomloop moet dit zeker het geval zijn.
- Laat nooit hoeden of mutsen doorgeven zonder
voorafgaandelijk informatie in te winnen bij de klasjuf 
luizengevaar!
- Je dwingt een kleuter nooit om iets te doen: laat de kleuters
vrij, maar moedig aan en laat zien dat je ze kan bijstaan,
zeker tijdens het experimenteren.

4.1.2 Ervaringsgericht werken
Meestal horen we dat ervaringsgericht onderwijs gaat om onderwijs
waarin de kleuters zo veel mogelijk ervaringen opdoen: kleuters
leren door zelf te ervaren. Op deze manier wordt ervaringsgericht
onderwijs snel gelijkgeschakeld met zelfontdekkend leren, maar dat
is het niet. Ervaringsgericht onderwijs wil zeggen: de houding van de
leerkracht; die is gericht op ‘ervaring’, op het ervaringsproces bij de
ander. Ervaringsgericht onderwijs is dus onderwijs waarin
leerkrachten handelen vanuit een ‘ervaringsgerichte’ instelling. En
het is die ervaringsgerichte instelling die een bijzondere wijze is van
het kijken naar zichzelf en naar anderen. Ervaring is iets concreets
en de ervaringsstroom is voortdurend in ons werkzaam: onze
gevoelens, ons kennen en ons denken.
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Het eigene van een ervaringsgerichte benadering is dat men zich
ook op de ervaring(sstroom) van anderen gaat afstemmen. Precies
daarom is een ervaringsgerichte houding zo belangrijk. Men vormt
zich een beeld van wat zich in de kleuter afspeelt, wat hij vanbinnen
doormaakt. Je probeert binnen te dringen tot de diepere betekenis
van zijn gedrag. Het is van groot belang om het willen, het verlangen
van de kleuter te peilen om de kleuter volledig te begrijpen.

4.1.3 Thematisch werken
Thematisch werken heeft voordelen voor de kleuters:
- De kleuters herkennen het thema waar ze in de klas mee
aan het werk zijn.
- De kleuters kunnen hun fantasie die ze in de klas hadden,
misschien nu uitvoeren.
- De turnles hangt samen met het thema van de klas en is
geen losstaand feit.
Let echter op dat je niet overdrijft, het moet een turnles blijven en
het moet haalbaar blijven.
Thematisch werken kan dus zeker, maar moet niet altijd. Een
afwisseling tussen beide is ideaal!
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4.2 Tijdsduur
Kleuters kunnen zich nog niet zo lang concentreren. Zorg daarom
voor voldoende variatie en impulsen tijdens je turnles, zeker bij de
instapklas en de jongste kleuters. Kleuters worden namelijk snel
moe en worden het dan een beetje ‘beu’, dit moet je trachten te
vermijden. Een tweede en een derde kleuterklas kan zich al iets
langer concentreren op een bepaalde oefening, maar variatie blijft
belangrijk.
Laat je niet afschrikken door een turnles van 50 minuten, dit is voor
elke leeftijd van kleuters haalbaar. Je moet rekening houden met de
volgende stappen waar je ook telkens tijd mee ‘verliest’:
- De kleuters worden naar de zaal gebracht door de
klasleerkracht. Of jij gaat de kleuters in de klas halen.
- De kleuters komen toe en doen de schoenen al dan niet uit
of wisselen deze al dan niet voor turnpantoffels.
- De kleuters gaan op de bank zitten en luisteren naar jou.
- Je doet een opwarming met de kleuters tussen het materiaal
(als dit al klaarstaat).
- Na de les heb je nog een kalmerende activiteit.
- Je gaat nog even langs de toiletjes voor je de kleuters weer
naar de klas brengt.
Dit hoort ook allemaal binnen die 50 minuten. Hierdoor blijft er
maximum maar 40 minuten effectieve actieve tijd over en deze moet
je ten volle benutten.
 Zie ook 1.1. Wat is een kleuter?
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4.3 Instructies
- Luid praten, niet roepen, anders verlies jij je gezag bij
kleuters en je stem is een belangrijk hulpmiddel.
- Spreek vooraf een signaal af met je kleuters om het begin en
het einde van een opdracht aan te duiden: bijvoorbeeld:
starten = 1x fluiten; stoppen = 2x fluiten.
- Gebruik muziekinstrumenten: handtrom, fluitje, … .
- Gebruik versjes en liedjes.
- Gebruik van muziek: muziekinstallatie + cd.

4.4 Wat werkt bij kleuters?
- De verbale begeleiding tijdens het oefenend spelen is heel
belangrijk. Je verwoordt wat de kleuter doet, hoe hij zich
misschien voelt en wat hij denkt.
- Wanneer een kleuter valt of zich pijn doet, dramatiseer dit
niet. Als hij echt blijft huilen, doe dan alsof je er ijs op legt.
Ook een zoentje op de getroffen plek kan wonderen doen.
- Bij een echt ongeval wordt de activiteit stilgelegd en worden
de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Nooit de hele
klas achterlaten.
- Niet te vlug bemiddelen tussen ruziënde kleuters. De kleuter
moet zelf zijn eigen problemen leren oplossen. Soms is het
wenselijk de zwakken in een klas te beschermen, maar niet
door ze te veel te bemoederen.
- De ‘overmoedigen’ worden ingetoomd, de ‘bangeriken’
worden aangemoedigd. Als een kleuter bang is, laat dan een
andere kleuter die bange kleuter een hand geven, bv. een
vriendje. Doe dit niet onmiddellijk zelf, of de kleuter laat jouw
hand niet meer los.
- Geef de kleuters een opdracht waar ze meteen aan kunnen
beginnen: laat kleuters niet te lang wachten, dan worden ze
ongeduldig.
- Geef de kleuters op een positieve manier correcties op
houding en/of gedrag, negatieve feedback helpt niet.
26

4.5 Organisatie
Laat de kleuters bij het binnenkomen van de zaal steeds op een
zelfde, vooraf bepaalde, plaats of opstelling plaatsnemen.
 Zie 7. Fiches
Zeker bij kleuters is het visuele nog van erg sterk belang:
herkenningspunten. Kleuters hebben het visuele nodig om te weten
wat ze moeten doen omdat hun aandacht op het verbale nog niet zo
sterk is.
Wat kan je allemaal gebruiken als herkenningspunten:
- Gekleurde lijnen op de grond.
- Gekleurde tekeningetjes op de grond.
- Gekleurde kegels.
- Gekleurde vlaggen.
- Gekleurde voeten, handen, sporen, …. .
- Alle zaken waar je aan denkt die een duidelijk bv. begin- en
eindpunt, een verzamelplaats, een parcours, … aangeven.
 Materialen: http://www.maredidakt.nl/shop/catalog/index.php

TIP: Handen en voeten kan je erg gemakkelijk en goedkoop ook zelf
maken uit een anti – slip – mat en aan de rand een kleur geven met
een alcoholstift.
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4.6 Even samenvatten: in de zaal
- Controleer of bij elke opdracht heel de beschikbare ruimte
gebruikt wordt om te bewegen.
- Toon de opdracht zo weinig mogelijk aan de kleuters. Een
opdracht is een uitnodiging voor elke kleuter om tot een
eigen bewegingsantwoord te komen. Natuurlijk moet je
kijken welke werkvorm en opdrachtvorm je gebruikt, want
soms is dit dan niet haalbaar.
- Geef zelf nooit de oplossing aan, doe niet voor en moedig de
persoonlijke creativiteit van de kleuters aan. Natuurlijk moet
je kijken welke werkvorm en opdrachtvorm je gebruikt, want
soms is dit dan niet haalbaar.
- Analyseer je opdrachten nooit. Bij kleuters gaat het om de
totale beweging.
- Gebruik zo weinig mogelijk woordenuitleg, maar laat de
kleuters zo veel mogelijk bewegen. Houd je aan een
duidelijke beknopte uitleg = zeer moeilijk!
- Vernieuwende opdrachten geven zodat er steeds een
uitdaging blijft.
- Spreek vooraf een signaal af met je kleuters om het begin en
het einde van een opdracht te onderscheiden.
- Gebruik geen verkleinwoordjes.
- Zeg op voorhand wat niet mag, verbeter alleen als er iets
gebeurt dat je niet tolereert.
- Sta rustig voor de kleuters: geen onzekere houding!
- Stel je opdrachten duidelijk, maak je opdrachten
uitnodigend.
- Formuleer je opdracht goed (juiste woordkeuze) en wees
expressief.
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5 Algemene werkwijze
Dit is een verticale driedeling die door iedere leerkracht Lichamelijke
Opvoeding in iedere les moet gerespecteerd worden. De drie delen
moeten elkaar logisch opvolgen in de praktijk. Ze moeten een
geheel vormen op methodologisch, organisatorisch, fysiologisch en
psychologisch vlak.

5.1 Inleiding
De inleiding, het lesbegin, de opwarming of de aanwakkering wil
zeggen dat men de kleuters op een fysieke manier in de stemming
brengt. Dit wil zeggen dat je voor iedere les de kleuters fysiek moet
voorbereiden op de komende fysieke inspanningen en psychisch in
de juiste stemming brengen.
Deze inleiding moet kort, 3 à 7 minuten, maar efficiënt zijn. In dit
gedeelte van de les gaan de kleuters van rustniveau naar
arbeidsniveau. Oefenstof om dit mee te bereiken is lopen, huppen,
springen, hinken, klauteren, … .

5.2 Lesgewricht
Dit is de overgang van het ene lesdeel naar het volgende lesdeel.
Deze overgang moet soepel en haast onmerkbaar gebeuren. Deze
overgang uit zich op vier terreinen:
 Het materieel: dit moet binnen handbereik liggen.
 De organisatie: de laatste oefening van de inleiding moet
eindigen in een opstelling die je nodig hebt in de kern, zo
verloopt de overgang inleiding – kern – slot vlot.
 De grondvormen van bewegen: er moet een samenhang zijn
tussen de opwarmingsoefeningen en de kernoefeningen.
 De sfeer: het inleidend gedeelte bevat een algemene
opwarming, dat de kern een meer aansluitende meer
specifieke opdracht heeft.
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5.3 Kern
In de kern ga je aan je lesdoelen werken.
 Welke lesdoelen kan je gebruiken: “Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs, (2005)
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen: Informatiemap voor
de onderwijspraktijk: Gewoon basisonderwijs, p. 30 - 35”
In een les SBV is er sprake van een aanleerfase, een inoefenfase
en een toepassingsfase. Je ziet hier dan ook een duidelijk
wederkerend patroon in het verloop van de fysieke
inspanningscurve.
Voor lessen UBV en ABV geldt dit patroon in mindere mate.
De kern is duidelijk tweedelig:
 1) Aanleerfase: 15 à 20 minuten: de kleuters zijn minder
motorisch actief, de gevraagde aandacht en concentratie
zijn groot: actieve aandacht = instructief:
o veel demonstratie en uitleg over de aan te leren
bewegingsvorm.
o nauwkeurig en geconcentreerd.
o algemene en persoonlijke verbeteringen door de
lesgever.
 2) De kleuters zijn intens fysiek aan het werk en het
concentratieniveau ligt lager dan in deel 1  meer
dynamische, vlotte en eventueel recreatieve
bewegingsvormen: passieve aandacht = dynamisch
recreatief:
o oefenstof wordt zo gekozen dat ze aanspreekt qua
beleving
o oefenstof die weinig technische correctie vraagt
De twee kerndelen worden nooit volledig benaderd. Je legt echter
wel nadruk op een van de twee delen.
Behoed je als lesgever voor een saaie techniekles  een
kermissfeer.
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5.4 Slot
De inhoud kan erg variabel zijn want deze hangt volledig samen met
de kern van de les. De inhoud en het onderwerp van de kern zijn
bepalend voor de inhoud van het slot. Elke les Lichamelijke
Opvoeding moet afgerond worden met een slot zodat de kleuters op
een correcte manier de volgende les kunnen aanvatten. Het slot
bestaat vaak uit een leergesprek, een relaxerende oefening of een
spelvorm. Gebruik niet steeds dezelfde vragen tijdens het
leergesprek, gebruik verschillende relaxerende oefeningen en kies
kritisch een spelvorm die aansluit bij jouw les, maar toch kalmerend
is. Zorg voor voldoende afwisseling: dit is niet alleen belangrijk
tijdens je inleiding en kern, maar even belangrijk voor je slot.
In het slot vindt ook de evaluatie van de les plaats. De lesgever
toets het geleerde van de les als herhaling en zelfevaluatie.
Zorg er steeds voor dat de inleiding – kern – slot optimaal op elkaar
afgestemd zijn:
 Gebruik hetzelfde materiaal of bouw dit systematisch op. Let
er op dat je niet voortdurend materiaal moet aanhalen en
weer wegzetten.
 Gebruik werkvormen en opdrachtvormen die logisch bij
elkaar horen: begin je met lopen, ga hier dan ook verder op
in en ga niet plots beginnen met rollen.
 Laat je oefeningen zo op elkaar volgen dat je de opstelling
van de kleuters niet onnodig moet wijzigen.
 Werk van algemene oefeningen naar specifieke oefeningen.
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5.5 Soorten lestypes
Voor het kleuteronderwijs zijn er 4 à 5 verschillende lestypes. Elk
type zaalles heeft zijn eigen opbouw. Wanneer je deze respecteert,
zal er altijd een logische opbouw in je zaallesjes zitten.
 Zie 7. Fiches

5.6 Handleidingen
Er bestaan verschillende handleidingen met elk hun positieve
punten. Hieronder vind je twee interessante handleidingen die je
kunt gebruiken als bron van informatie. Waarom “een bron van
informatie”? Gebruik deze echter niet van a tot z, zo kom je in een
vast stramien en vertrek je niet uit het kennen en kunnen van je
kleuters. Laat dit niet gebeuren, maak elke les persoonlijk en
benader je onderwerp met verrassende toets. Zo blijven de
turnlesjes zowel voor jou als de kleuters uitdagend met telkens weer
nieuwe en ongekende elementen.

5.6.1 Handleiding: “Kleuters bewegen”
Een erg interessante handleiding met uitgeschreven lessen is
“Kleuters bewegen”.
“Kleuters bewegen” is een handleiding welke materiaal geeft om
elke week twee turnlessen te geven een heel schooljaar lang (35
weken). In deze handleiding zitten voor elke kleuterklas 70
uitgeschreven lessen. Als extra zitten er nog eens 80
bewegingsprenten op stevig papier bij. De lessen zijn opgedeeld in
de zes bewegingsgebieden. Wanneer er zich toch problemen
zouden voordoen, is er een handige observatiefiche per klas
voorzien.
De handleiding heeft ook een audio – cd met tal van nieuwe liedjes
en muziekfragmenten. Deze zetten de kleuters aan tot
dansexpressie, ritmisch bewegen en muzikale tegenstellingen.
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De grote voordelen aan deze handleiding zijn:
 Ze voldoet helemaal aan de leerplannen van de drie
onderwijsnetten.
 Je vindt er veel didactische tips voor remediëring in.
 De aanwezige observatiefiches zijn zinvol en haalbaar.
 Wil je nog meer weten over deze handleiding? Meer
informatie vind je op:
http://basis.deboeck.com/collections?id=50026_2_50243

5.6.2 Handleiding: “Hup Jules”
Voor de jongste kleuters is er zelfs een speciale handleiding
gemaakt met bewegingslessen: “Hup Jules”.
“Hup Jules” is een bewegingsprogramma voor peuters. Ze nodigt
peuters uit om te bewegen. Per thema vind je een korte inleiding,
een bewegingsliedje of -versje, suggesties voor de bewegingshoek
in de klas en vier uitgewerkte bewegingsactiviteiten. Het
welbevinden en de veiligheid van de peuter staan voorop.
De handleiding heeft ook een klaspop “Jules”. Hij gaat mee naar de
turnzaal en kijkt naar de peuters. Iedereen die turnen moet geven
aan peuters, zal hier wel iets bruikbaars in vinden.
De handleiding heeft ook een audio – cd die regelmatig bij de
activiteiten gebruikt wordt. Er staan verschillende soorten muziek
op: relaxatiemuziek, speciale ritmes en extra nummers.
 Wil je nog meer weten over deze handleiding? Meer
informatie vind je op:
http://www.dagjules.be/hup/hupjules_home.asp
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6 Grondvormen van beweging
6.1 Wat mag ik verwachten?
Houd er rekening mee dat dit een globaal doel, een streefdoel is.
Het is beslist niet haalbaar voor alle kleuters binnen een doelgroep.
De bedoelde accenten binnen de ontwikkelingsstappen van
bewegingen zijn veeleer als referentie op te vatten.

6.1.1 Lopen
2,5 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

Gans het
lichaam beweegt
mee

Armen losser
naast het
lichaam

Zwaait mee met
de armen (soms
te fel)

Zwaait armen
krachtig mee

Platte voeten

Soms platte
voeten

Rolt voet af

Beginnende
zweeffase

Zweeffase

Zweeffase
voltooid

Armen gebogen
naast het
lichaam voor
evenwicht
Platte voeten
Voeten op
heupbreedte
Geen zweeffase
Valt nog veel
tijdens het lopen
Loopt rechtdoor
of volgt iemand

Loopt sneller
Ontwijkt
stilstaande
objecten

Overgang
tussen beide

Ontwijkt
bewegende
objecten
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6.1.2 Overspringen
2,5 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

Maakt zich
klaar voor de
sprong

Loopt aan, stopt
en springt erna
pas af

Kleine aanloop

Stoot met 1
Stoot af met 2
voet af maar
voeten
probeert met 2
voeten

Schakelt de
armen actief in

Springt met 2
voeten tegelijk

Stijve benen,
geen hoogte

Te sterke afstoot
+ trekt benen te
fel in

Trekt knieën
actief op, te
energetisch

Past
sprongkracht
aan de hoogte
aan

Landt op 1
voet en zet
andere bij

Landt praktisch
tweevoetig

Landt op 2
voeten

Verder en hoger

Meerdere
hindernissen na
elkaar

Meerdere
hindernissen na
elkaar

Stopt na 1 keer Springt op en
neer voordat hij
erover springt
Schept plezier
in het ter
plaatse
springen

Springt over 2
Enkele sprongen
hindernissen (met na elkaar, Armen
tussensprong)
dienen voor het
evenwicht
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6.1.3 Afspringen
2,5 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

Twijfelt

Weinig afstoot,
trekt de knieën
te hoog op

Stoot actief af

Gedoseerde
afstoot met kleine
aanloop

Geen afstoot

Stoot af met 2
voeten

Hoog en ver
maar met teveel
energie

Springt gericht en
hoger/verder

Zwaait met de
armen voor de
sprong maar
stopt tijdens

Zoekt zelf
hogere locaties
op

Zoekt zelf hogere
locaties op

Landt met stijve Valt vaak naar
benen en valt
voor
naar voor

Landt goed maar Landing onder
verliest het
controle maar laat
evenwicht
zich bewust
vallen

6.1.4 Huppelen
2,5 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

Wisselt lopen af met Kan huppelen
1à2
huppelbewegingen

Niet

Armen dienen voor
het evenwicht

Armen in
gekruiste
coördinatie

Gebruikt steeds
hetzelfde been bij
galop

Kan beide benen
afwisselen

Zelden

Meisjes doen het
beter dan jongens
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6.1.5 Hinken
2,5 jaar

3 jaar

4 jaar
1à2
hinkelpassen

5 jaar
Kan hinken

Heft het vrije been Over lage
te hoog op
hindernis
Hoek in de heup
Niet

Zelden

Onbelast been
zwaait mee
tijdens de sprong

Steunbeen blijft
gebogen
Zwaait met de
armen voor het
evenwicht

Armen geven
kracht aan de
sprong
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6.1.6 Klimmen en klauteren
2,5 jaar

3 jaar

Breed,
maximum
heuphoogte

Breed,
maximum
heuphoogte

4 jaar
Iets
hoger/steiler

Lichaam dicht bij Lichaam dicht bij Vlottere
het steunvlak
het steunvlak
overgang, heeft
graag brede
labiele
oppervlakten
Klimt
gemakkelijker

Klimt
gemakkelijker

Iets hoger/steiler

Combineert
nevenopdracht +
labiele smallere
oppervlakten

Klimt met
Klimt en daalt
wisselpas maar met wisselpas
daalt nog met
bijtrekpas

Moeizame
Moeizame
Homologe
overgang tussen overgang tussen vordering:
2 toestellen
2 toestellen
linkervoet –
linkerhand - …
Klimt/daalt met
bijtrekpas

5 jaar

Gekruiste
vordering:
linkervoet –
rechterhand - …

Klimt/daalt met
bijtrekpas

Verplaatst beide Verplaatst beide
handen, erna
handen, erna
pas de voeten
pas de voeten
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6.1.7 Gooien
2,5 jaar – 3
jaar

>3 jaar – 4 jaar

>4 jaar

5 jaar

Boven- en
onderhands

Duwt het
voorwerp weg
vanaf de
schouder

Wacht vlak
voordat hij/zij
werpt

Geen pauze
meer

Elleboog op
schouderhoogte
bij worp

Gooit stijf

Gebruikt de
romp

Stapt gekruist uit Stapt gekruist uit

Blijft stilstaan

Blijft stilstaan,
maar maakt een
‘draaibeweging’
ter hoogte van
de romp.

Werprichting is Betere controle
Gerichter en
niet onder
over werprichting krachtiger
controle

Elleboog op
schouderhoogte
bij worp

Gerichter en
krachtiger

40

6.1.8 Vangen
2,5 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

Probeert
grote/lichte
voorwerpen te
vangen

Probeert
grote/lichte
voorwerpen te
vangen

Vangt grote
Probeert met 1
ballen met lage hand
vlucht

Raakt grote/lichte
voorwerpen die
toegeworpen
worden aan

Raakt grote/lichte
voorwerpen die
toegeworpen
worden aan

Strekt de
Vangt vlot met 2
armen naar
handen
voor uit 
klemt zo de bal
tegen zijn romp

Blijft staan en
wacht af. Draait
zijn gezicht weg.

Blijft staan en
wacht af. Draait
zijn gezicht weg.

Probeert zich
aan de vlucht
van de bal aan
te passen

Verplaatst zich
in functie van de
bal

6.1.9 Evenwicht
6.1.9.1 Ter plaatse
2,5 jaar – 3 jaar

4 jaar

2 seconden op 1
been

3 seconden op 1
been

Houdt evenwicht op
breed stabiel vlak

Houdt evenwicht op
smal stabiel vlak

5 jaar
>5 seconden op 1
been
Kan hinken
Houdt evenwicht op
smal labiel vlak
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6.1.9.2 In verplaatsing
2,5 jaar – 3 jaar
Gaat van kruipen
naar stappen op
breed verhoogt vlak

4 jaar

5 jaar

Begint op licht labiele Verplaatst zich op
steunvlakken te
labiele vlakken
stappen

Stapt op breed
steunvlak
Stapt op schuin
breed steunvlak

Stapt op smal schuin
vlak

Begint over te
stappen tussen 2
steunvlakken

Vlotter  stopt
minder

6.1.9.3 Bijbewegingen
2,5 jaar – 3 jaar

4 jaar

Vlot

5 jaar

Controleert het
evenwicht door het
lichaam naar
voor/achter te
bewegen

Controleert het
evenwicht door het
lichaam naar
links/rechts te
bewegen

Controleert het
evenwicht door het
lichaam naar
links/rechts te
bewegen

Maakt nog veel
bijbewegingen

Maakt minder
bijbewegingen

Praktisch geen
bijbewegingen

Is nog heel
gespannen

Is nog heel
gespannen

Is nog heel
gespannen: vooral in
nieuwe situaties

Kan een
evenwichtsoefening
combineren met iets
anders

Kan een
evenwichtsoefening
combineren met iets
anders
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7 Fiches
7.1 Opbouw lestypes
7.1.1 Bewegingsspel
INLEIDING
Je speelt in op de bewegingsdrang van de kleuters:
 Opwarming: dynamische oefeningen als lichamelijke
voorbereiding.
 Motivatie: experimenteren met nieuw materiaal + gekozen
oefeningen herhalen.
 Organisatie ter voorbereiding van de kern.
KERN
Je maakt in functie van de vooropgestelde dominante doelen een
keuze:
 Oefeningen om
 de natuurlijke bewegingsvormen te ontdekken,
ontwikkelen en verfijnen.
 de fysieke doelstellingen te bereiken.
 de psychomotorische doelstellingen te bereiken.
 de cognitieve doelstellingen te bereiken.
 de dynamisch – affectieve doelstellingen te bereiken.
SLOT
Je kiest een van de volgende mogelijkheden om de kleuters
fysiologisch en psychologisch tot rust te brengen:
 Kalmerende activiteit.
 Ademhalingsoefening.
 Relaxatieoefening.
 Gesprek over de opgedane ervaringen.
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7.1.2 Groepsspel
INLEIDING
Herhaling van de gekende spelvorm:
 Opwarming: dynamische oefeningen als lichamelijke
voorbereiding.
 Motivatie: experimenteren met nieuw materiaal + gekozen
oefeningen herhalen.
 Organisatie ter voorbereiding van de kern.
KERN
Nieuwe spelvorm:
 Organisatie.
 Aanbieding.
 Uitvoering en evaluatie.
Foutenanalyse – vermoeilijking:
 Bij onjuiste uitvoering: herhalen spelregels of bespreken van
voorgaande fout.
 Bij juiste uitvoering: vermoeilijking door bijkomende
spelregels
Foutenanalyse – vermoeilijking:
 Foutenanalyse indien noodzakelijk en uitvoering.
 Vermoeilijking indien mogelijk gevolgd door nieuwe
uitvoering.
SLOT
 Organisatie: materiaal wegbergen.
 Kalmerende activiteit + evaluatie.
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7.1.3 Gesloten bewegingsomloop
INLEIDING
 Organisatie.
 Experimenteren.
KERN
Eerste omloop:
 Aanbieding.
 Uitvoering.
 Evaluatie – foutenanalyse.
Tweede omloop:
 Aanbieding.
 Uitvoering.
 Klassikale evaluatie.
SLOT
 Organisatie: samen met de kleuters opruimen.
 Kalmerende activiteit.
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7.1.4 Open bewegingsomloop
= omloop met werkposten.
7.1.4.1 Non – directieve werkwijze

INLEIDING
 Organisatie.
 Experimenteren:
 Organisatie.
 Afspraken maken.
 Uitvoering.
 Organisatie.
 Evaluatie – foutenanalyse.
KERN
 Experimenteren (2):
 Organisatie.
 Uitvoering.
 Organisatie.
 Evaluatie – foutenanalyse.
 Experimenteren (3):
 IDEM
 Experimenteren (4):
 IDEM zonder foutenanalyse
SLOT
 Organisatie: samen met de kleuters opruimen.
 Kalmerende activiteit.
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7.1.4.2 Directieve wijze

INLEIDING
 Organisatie.
 Experimenteren:
 Organisatie.
 Afspraken maken.
 Uitvoering.
 Organisatie.
 Evaluatie – foutenanalyse.
KERN
 Uitvoering (1):
 Aanbieding van de oefeningen.
 Organisatie.
 Uitvoering.
 Organisatie.
 Evaluatie – foutenanalyse.
 Uitvoering (2):
 IDEM zonder aanbieding van de oefeningen.
 Uitvoering (3):
 IDEM uitvoering (2).
 Uitvoering (4):
 IDEM uitvoering (3) zonder foutenanalyse.
SLOT
 Organisatie: samen met de kleuters opruimen.
 Kalmerende activiteit.
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7.2 Bewegingsschool van Achilles
Een minder bekende, maar ook zeer fijne werkvorm, is de
bewegingsschool van Achilles. Het is een concept om kinderen
vanaf 1,5 jaar tot 10 jaar op een gezonde manier te stimuleren tot
meer beweging. De bewegingsschool van Achilles houdt rekening
met de noden van elk individueel kind en is dus steeds in evolutie.
Het kind leert zich uit te drukken in zijn totaliteit. Daarom is er veel
belang voor de actieve betrokkenheid van de ouders om samen met
de begeleiders voor een affectieve veilige omgeving te zorgen. Door
te werken met leuke en aangepaste spelvormen kunnen kinderen
gestimuleerd worden tot beweging.
 Wil je nog meer weten over de bewegingsschool van
Achilles?:
http://www.bewegingsschool.be/menu_ploegen.php?die
nst_id=2&ploeg_id=&ploeg_dienst_id=&taal=N
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Praktijkgedeelte
8 Open omloop
8.1 Wat is een open omloop?
Een open omloop is een open bewegingsomloop of een omloop met
werkposten. Een open omloop bestaat uit verschillende werkposten
welke duidelijk afgebakend worden.

8.2 Wanneer heb ik een goede open omloop?
De verschillende werkposten moeten uitnodigend zijn opgesteld
zodat de kleuters er toe worden aangezet om te experimenteren en
te exploreren. Het materiaal dat in de verschillende werkposten
aanwezig is, moet ook uitnodigend zijn. Wissel verschillende
materialen regelmatig af en geef de kleuters verschillende
mogelijkheden om te experimenteren met het materiaal.
Let er echter ook op dat de verschillende werkposten risicovrij zijn
en dat er niets uit de hand kan lopen: bijvoorbeeld: kleuters die
onnodig spelen of het veel te druk maken en hierdoor misschien
gevaarlijke zaken doen en het zo voor zichzelf en de andere
kleuters gevaarlijk kunnen maken. Er moet een leuke sfeer heersen
tijdens de bewegingsmomenten.

8.3 Welke materialen kan ik gebruiken?
Voor een open omloop kan je allerhande materialen gebruiken.
Je kunt voor de hand liggende materialen gebruiken:
 hoepels
 banken
 tafels
 matten
 touwen
 …
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Maar je kunt ook veel minder voor de hand liggende materialen
gebruiken, maar waar de kleuters zeker ook mee kunnen
experimenteren en zich uitleven en vaak is het ook erg goedkoop
materiaal:
 isolatiebuis
 bierviltje
 binnenband
 doekje/dweil
 kranten
 …
 Voor meer informatie over deze laatste soort materialen
en de mogelijkheden hiermee: Göring – Lamers, Ans &
ten Napel – Schuring, Fineke, (2002) Kleutergym met
alternatief materiaal, Meppel: uitgeverij Edu’Actief b.v.

8.4 Praktische organisatie
Een open omloop organiseren is niet zo voor de hand liggend, zeker
niet wanneer er ook nog een groot verschil tussen de peuters –
eerste kleuterklas, de tweede kleuterklas en de derde kleuterklas is.
Hieronder vind je een mogelijke opbouw van hoe je door de
kleuterklassen heen een open omloop kan organiseren:
 Peuters – eerste kleuterklas: een echte open omloop is op
deze jonge leeftijd nog niet echt mogelijk.
 De kleuters ‘vlinderen’ nog door de zaal, laat dit ook toe.
De kleuters mogen spelen waar ze willen in de
verschillende hoeken die jij hebt opgesteld.
 Wanneer je merkt dat er te veel kleuters in een hoek
zitten, moedig ze aan om ook eens naar een andere
hoek te gaan kijken met jou.
Doorschuiven:
 Iedereen speelt overal (materiaal blijft binnen een hoek) =
niet doorschuiven.
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 Tweede kleuterklas: bouw systematisch op zodat de kleuters
stilaan leren om in een hoek te blijven spelen. Je start
natuurlijk met de werkvorm die het laatst in de eerste
kleuterklas gebruikt werd, daarna bouw je op.
 Laat elke kleuter een vriendje zoeken, samen moeten ze
nu kiezen in welke hoek ze gaan experimenteren/
exploreren. Ze moeten de hele tijd samen blijven.
 Verdeel de klas in kleine groepjes, bijvoorbeeld door een
gekleurd bandje aan de pols te doen, een gekleurde stip
op de hand, … . De kleuters moeten nu samenblijven
met hun groepje. Nu moeten ze met hun groepje
beslissen in welke hoek ze gaan experimenteren/
exploreren.
 Je kunt bij het bovenstaande manieren een bijkomende
moeilijkheid invoegen door getalbeelden bij de hoeken te
leggen: zo kunnen niet alle groepjes in een hoek spelen,
maar kunnen er bijvoorbeeld maximum maar twee
groepjes in een bepaalde hoek experimenteren/
exploreren.
Doorschuiven:
 Iedere kleuter krijgt een kleurtje en gaat bij dezelfde kleur
kegel zitten. Jij verplaatst de kegel en de kleuters volgen.
 Iedere kleuter krijgt een kleurtje en gaat bij dezelfde kleur
van kegel zitten. Jij zegt de kleuters naar waar de kleuters
moeten gaan, ze nemen zelf hun kegel en gaan naar de
juiste hoek.
 Gebruik in plaats van kegels een prent in het thema van de
les. Geef de kleuters dan ook dit kenteken. Zelfde werkwijze.
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 Derde kleuterklas: Ook hier bouw je systematisch op zodat
de kleuters niet plots in een hoek moeten blijven spelen die
jij hen aanduidt. Je start natuurlijk met de werkvorm die het
laatst in de tweede kleuterklas gebruikt werd, daarna bouw
je op.
 Je geeft per groepje een gekleurde kegel. De kleuters
moeten in groep beslissen in welke hoek ze gaan
exploreren/experimenteren. De kleuters plaatsen hun
gekleurde kegel aan die bepaalde hoek zodat de andere
kleuters weten dat zij daar niet meer terecht kunnen,
maar een andere hoek moeten kiezen.
 Daarna deel jij als leerkracht mee welke kleuters bij
welke kleur kegel moeten gaan staan. De kegels staan
al bij een hoek. Je deelt de kleuters mee dat ze zo lang
in die hoek moeten werken tot jij zegt dat ze naar een
volgende hoek mogen gaan: geef begin- en eindsignaal.
Jij deelt de kleuters dan mee naar welke kleur kegel ze
vervolgens gaan. De kleuters moeten nu veel
aandachtiger zijn.
Doorschuiven:
 Gebruik een prent in het thema van de les. De kleuters
krijgen geen kenteken, dit moeten ze onthouden.
 De kleuters krijgen per groep een naam, de kleuters moeten
deze naam onthouden. Wanneer jij zegt: “De groep van de
...” moeten de kleuters weten dat zij nu iets moeten doen.
 Wanneer bovenstaande stappen goed lukken, kan je nu met
de directieve vorm starten.
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8.5 Hoe ga ik hiermee aan de slag?
De leerkracht overloopt samen met de kleuters elke werkpost en
geeft, waar nodig, een woordje extra uitleg. Daarna verdeelt de
leerkracht de klas in groepjes en zet bij elke werkpost een groepje
kleuters. Wanneer elk groepje bij een werkpost staat laat de
leerkracht de kleuters even vrij experimenteren met het materiaal.
Hierna kan je als leerkracht uit drie zaken kiezen:
 Je laat de kleuters naar de volgende werkpost gaan om daar
te experimenteren.
 De leerkracht laat bij elke werkpost een kleuter tonen wat
zijn/haar oefening was.
 De leerkracht geeft voor elke werkpost een oefening.
Na de open omloop wordt er samen met de kleuters opgeruimd.
Na het opruimen doet de leerkracht een kalmerende activiteit met de
kleuters.
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8.5.1 Twee mogelijke werkwijzen
8.5.1.1 De non – directieve werkwijze

INLEIDING
Organisatie:
 De leerkracht stelt samen met de kleuters de verschillende
werkposten op. De leerkracht let er echter wel op dat:
 de kleuters niet te zware materialen dragen.
 de kleuters met voldoende kleuters de materialen
dragen.
 de materialen goed opgesteld worden.
 De leerkracht bakent duidelijk de plaats van elke werkpost
af:
 Hierdoor weten de kleuters waar het materiaal juist moet
staan.
 Hierdoor kunnen de kleuters ook goed zien waar ze aan
het spelen zijn.
 De kleuters verzamelen in het midden van de zaal en
bekijken samen met de leerkracht de verschillende
werkposten. De leerkracht:
 benoemt de materialen.
 maakt afspraken met de kleuters.
 legt elke opdracht goed uit.
 doet eventueel zelf voor of laat een kleuter de opdracht
voordoen.
Experimenteren (1):
 Organisatie:
 De leerkracht zet bij elke werkpost een groep kleuters.
 Afspraken maken:
 De leerkracht overloopt de gemaakte afspraken per
groep.
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 Uitvoering:
 De kleuters voeren de zelf gekozen oefeningen in hun
werkpost uit.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
 Evaluatie – foutenanalyse:
 De leerkracht bespreekt samen met de kleuters hun
algemene indruk: Wat vonden ze er van? Wat liep er
misschien mis? Wat ging er goed? …
KERN
Experimenteren (2):
 Organisatie:
 De kleuters gaan in groep naar de volgende werkpost.
Bij de jongste kleuters is het eventueel nodig dat jij als
leerkracht hen begeleidt om naar de volgende werkpost
te gaan.
 Andere mogelijkheden zodat de kleuters zelf naar de
andere werkpost kunnen gaan, is door te werken met
kleuren, pijlen, lijnen, … .
 Uitvoering:
 Na het startsignaal voeren de kleuters de zelf gekozen
oefeningen in hun nieuwe werkpost uit.
 Indien nodig herhaalt de leerkracht de gemaakte
afspraken per groep.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
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 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
 Evaluatie – foutenanalyse:
 De leerkracht bespreekt samen met de kleuters hun
algemene indruk: Wat vonden ze er van? Wat liep er
misschien mis? Wat ging er goed? …
Experimenteren (3):
 Organisatie:
 De kleuters gaan in groep naar de volgende werkpost.
Bij de jongste kleuters is het eventueel nodig dat jij als
leerkracht hen begeleidt om naar de volgende werkpost
te gaan.
 Andere mogelijkheden zodat de kleuters zelf naar de
andere werkpost kunnen gaan, is door te werken met
kleuren, pijlen, lijnen, … .
 Uitvoering:
 Na het startsignaal voeren de kleuters de zelf gekozen
oefeningen in hun nieuwe werkpost uit.
 Indien nodig herhaalt de leerkracht de gemaakte
afspraken per groep.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
 Evaluatie – foutenanalyse:
 De leerkracht bespreekt samen met de kleuters hun
algemene indruk: Wat vonden ze er van? Wat liep er
misschien mis? Wat ging er goed? …
56

Experimenteren (4):
 Organisatie:
 De kleuters gaan in groep naar de volgende werkpost.
Bij de jongste kleuters is het eventueel nodig dat jij als
leerkracht hen begeleidt om naar de volgende werkpost
te gaan.
 Andere mogelijkheden zodat de kleuters zelf naar de
andere werkpost kunnen gaan, is door te werken met
kleuren, pijlen, lijnen, … .
 Uitvoering:
 Na het startsignaal voeren de kleuters de zelf gekozen
oefeningen in hun nieuwe werkpost uit.
 Indien nodig herhaalt de leerkracht de gemaakte
afspraken per groep.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
SLOT
Organisatie:
 De leerkracht ruimt samen met de kleuters de verschillende
werkposten op. De leerkracht let er echter wel op dat:
 de kleuters niet te zware materialen dragen.
 de kleuters met voldoende kleuters de materialen
dragen.
 de materialen goed opgeruimd worden.
Kalmerende activiteit:
 Indien nodig schakelt de leerkracht een kalmerende
oefening, een ademhalingsoefening of een relaxatieoefening
in om de kleuters tot rust te brengen.
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8.5.1.2 De directieve werkwijze

INLEIDING
Organisatie:
 De leerkracht stelt samen met de kleuters de verschillende
werkposten op. De leerkracht let er echter wel op dat:
 de kleuters niet te zware materialen dragen.
 de kleuters met voldoende kleuters de materialen
dragen.
 de materialen goed opgesteld worden.
 De leerkracht bakent duidelijk de plaats van elke werkpost
af:
 Hierdoor weten de kleuters waar het materiaal juist moet
staan.
 Hierdoor kunnen de kleuters ook goed zien waar ze aan
het spelen zijn.
 De kleuters verzamelen in het midden van de zaal en
bekijken samen met de leerkracht de verschillende
werkposten. De leerkracht:
 benoemt de materialen.
 maakt afspraken met de kleuters.
 legt elke opdracht goed uit.
 doet eventueel zelf voor of laat een kleuter de opdracht
voordoen.
Experimenteren:
 Organisatie:
 De leerkracht zet bij elke werkpost een groep kleuters.
 Afspraken maken:
 De leerkracht overloopt de gemaakte afspraken per
groep.
 Uitvoering:
 De kleuters voeren de zelf gekozen oefeningen in hun
werkpost uit.
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 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
 Evaluatie – foutenanalyse:
 De leerkracht bespreekt samen met de kleuters hun
algemene indruk: Wat vonden ze er van? Wat liep er
misschien mis? Wat ging er goed? …
KERN
Uitvoering (1):
 Aanbieding van de oefeningen:
 OF: Een kleuter geeft een demonstratie van een
oefening die hij tijdens het experimenteren heeft
uitgevoerd.
 Voor elke werkpost wordt een oefening getoond door
een kleuter die daar experimenteerde.
 OF: De leerkracht verwoordt een opdracht voor elke
werkpost.
 OF: De leerkracht geeft een demonstratie: enkel bij een
ingewikkeld bewegingsverloop of een moeilijk te
verwoorden oefening.
 Organisatie:
 De kleuters gaan in groep naar de volgende werkpost.
Bij de jongste kleuters is het eventueel nodig dat jij als
leerkracht hen begeleidt om naar de volgende werkpost
te gaan.
 Uitvoering na het startsignaal:
 De kleuters voeren de opgelegde oefeningen uit.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
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 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
 Evaluatie – foutenanalyse:
 De leerkracht bespreekt samen met de kleuters hun
algemene indruk: Wat vonden ze er van? Wat liep er
misschien mis? Wat ging er goed? …
Uitvoering (2):
 Organisatie:
 De kleuters gaan in groep naar de volgende werkpost.
Bij de jongste kleuters is het eventueel nodig dat jij als
leerkracht hen begeleidt om naar de volgende werkpost
te gaan.
 Uitvoering na het startsignaal:
 De kleuters voeren de opgelegde oefeningen uit.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
 Evaluatie – foutenanalyse:
 De leerkracht bespreekt samen met de kleuters hun
algemene indruk: Wat vonden ze er van? Wat liep er
misschien mis? Wat ging er goed? …
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Uitvoering (3):
 Organisatie:
 De kleuters gaan in groep naar de volgende werkpost.
Bij de jongste kleuters is het eventueel nodig dat jij als
leerkracht hen begeleidt om naar de volgende werkpost
te gaan.
 Uitvoering na het startsignaal:
 De kleuters voeren de opgelegde oefeningen uit.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
 Evaluatie – foutenanalyse:
 De leerkracht bespreekt samen met de kleuters hun
algemene indruk: Wat vonden ze er van? Wat liep er
misschien mis? Wat ging er goed? …
Uitvoering (4):
 Organisatie:
 De kleuters gaan in groep naar de volgende werkpost.
Bij de jongste kleuters is het eventueel nodig dat jij als
leerkracht hen begeleidt om naar de volgende werkpost
te gaan.
 Uitvoering na het startsignaal:
 De kleuters voeren de opgelegde oefeningen uit.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
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SLOT
Organisatie:
 De leerkracht ruimt samen met de kleuters de verschillende
werkposten op. De leerkracht let er echter wel op dat:
 de kleuters niet te zware materialen dragen.
 de kleuters met voldoende kleuters de materialen
dragen.
 de materialen goed opgeruimd worden.
Kalmerende activiteit:
 Indien nodig schakelt de leerkracht een kalmerende
oefening, een ademhalingsoefening of een relaxatieoefening
in om de kleuters tot rust te brengen.

8.6 Conclusie
Een open omloop is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te volgen.
De stappen zijn bijna allemaal hetzelfde en daar waar ze verschillen,
volgen de stappen elkaar logisch op.
Bij een open omloop is het de kunst het juiste materiaal te kiezen.
Je moet materiaal kiezen dat de kleuters uitnodigt tot
experimenteren. Je moet er natuurlijk ook op letten dat de
verschillende werkposten duidelijk afgebakend zijn en dat ze elkaar
duidelijk opvolgen voor de kleuters. Hiervoor kan je de nodige
hulpmiddelen gebruiken.
 Zie 4.8. Herkenningspunten
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8.7 Praktisch voorbeeld
8.7.1 Open omloop: non – directieve werkwijze
Beginsituatie: Er wordt gewerkt met de peuters en de kleuters van
de eerste kleuterklas. De kleuters weten dat ze deze week in het
thema ei, kuiken, kip en haan aan het werken zijn. De kleuters
hebben vandaag een open omloop in thema = thematisch werken.
INLEIDING
Organisatie:
 De leerkracht stelt samen met de kleuters de 5 verschillende
werkposten op. Hiervoor gebruikt ze de volgende
materialen: 3 Zweedse banken, 5 kleine matjes, 3 grote
emmers of manden, 1 grote mand, zo veel mogelijk
balletjes, sportraam, 1 valmat, 10 grote en kleine hoepels,
papieren kleefband. De leerkracht helpt met materiaal daar
waar nodig: te groot of te zwaar.
 De leerkracht bakent duidelijk de plaats van elke werkpost af
door aan elke werkpost een andere kleur kegel te plaatsen.
 De kleuters verzamelen in het midden van de zaal en
bekijken samen met de leerkracht de verschillende
werkposten:
 Post 1: 2 Zweedse banken: Hier moet je over een van
de twee banken gaan, je mag kiezen of je de
omgekeerde of de gewone bank neemt. Je mag ook
kiezen hoe je over de bank gaat.
(Als een haan over een stok lopen.)
 Post 2: 3 grote emmers of manden, een streep papieren
kleefband en een grote mand met zo veel mogelijk
balletjes: Probeer op een manier zo veel mogelijk
balletjes in de emmers/manden te gooien van achter de
lijn.
(Eitjes gooien naar een nest.)
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 Post 3: een Zweedse bank die (op ongeveer een meter
van de grond) aan het sportraam hangt en waar 2 kleine
matjes onderliggen, een beetje verder aan het sportraam
ligt een valmat met nog 3 kleine matjes rond: Kruip op
de bank, vorder zijwaarts over het sportraam en spring
van het sportraam op de valmat.
(Het kippenhok binnenwandelen via de loopplank, over
de stok lopen en weer naar buiten springen.)
 Post 4: een verzameling van grote en kleine hoepels:
Hier mag je eens onderzoeken wat je allemaal met een
hoepel(s) kan doen.
(Kippengym.)
 Post 5: met papieren kleefband is een ‘weg’ op de grond
gemaakt: Op welke manieren kan je over de ‘weg’ gaan?
Hoe zou je de weg nog kunnen gebruiken? Denk goed
aan ons thema van de week.
(De kleuters lopen over een weggetje als een kuiken,
een kip of een haan.)
 De leerkracht zal elke opdracht eens laten tonen door
een kleuter. De leerkracht zal de kleuters er echter wel
bij vertellen dat dit niet de enige manier is, maar dat ze
ook hun eigen manier mogen zoeken om de opdracht uit
te voeren.
 Afspraken: We steken elkaar nergens voor. We wachten
tot de kleuter voor ons klaar is met de oefening en dan
pas starten we zelf met de oefening, anders is dit veel te
gevaarlijk. We helpen elkaar wanneer dit nodig is. We
luisteren goed naar de leerkracht en de signalen die er
gegeven worden. Wie de afspraken niet kan naleven,
moet maar even aan de kant gaan zitten. De kleuters
weten dat ze na het stopsignaal (2x fluiten) alles moeten
opruimen in hun werkpost en moeten verzamelen aan
hun werkpost.
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Experimenteren (1):
 Organisatie:
 De leerkracht zet bij elke werkpost een groep kleuters.
De leerkracht let er op dat de kleuters evenredig verdeelt
zijn over de verschillende werkposten.
 De leerkracht overloopt de algemene afspraken en de
specifieke afspraken per werkpost:
 Afspraken: zie Organisatie.
 Uitvoering:
 De kleuters voeren de zelf gekozen oefeningen in hun
werkpost uit.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
 Evaluatie – foutenanalyse:
 De leerkracht bespreekt samen met de kleuters hun
algemene indruk: Wat vonden ze er van? Wat liep er
misschien mis? Wat ging er goed? …
 Dit gebeurt maar erg kort en snel. De kleuters kunnen
hier ook vragen stellen indien ze deze zouden hebben.
KERN
Experimenteren (2):
 Organisatie:
 De leerkracht deelt de kleuters mee naar welke werkpost
welke kleuters nu mogen gaan: De kleuters van de gele
kegel mogen naar de rode kegel gaan. De kleuters van
de rode kegel mogen naar de blauwe kegel gaan. De
kleuters van de blauwe kegel mogen naar de groene
kegel gaan. De kleuters van de groene kegel mogen
naar de paarse kegel gaan. En de kleuters van de
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paarse kegel mogen naar de gele kegel gaan.
 Wanneer de kleuters groter zijn, moet je ze niet mooi
rond laten gaan. Om de aandacht er dan goed bij te
houden kan je de kleuters naar eender welke gekleurde
kegel sturen. Let er dan wel goed op dat je voor jezelf
een methode hebt zodat je weet dat alle groepjes alle
werkposten hebben gedaan.
 Uitvoering:
 Na het startsignaal voeren de kleuters de zelf gekozen
oefeningen in hun nieuwe werkpost uit.
 De leerkracht overloopt de algemene afspraken en de
specifieke afspraken per werkpost indien dit nodig blijkt:
 Afspraken: zie Organisatie.
 De leerkracht wandelt rond, controleert en moedigt de
kleuters aan en helpt daar waar nodig blijkt.
 Organisatie na het eindsignaal:
 De kleuters ruimen hun werkpost op waar ze net in
speelden.
 De kleuters zetten zich bij elkaar in hun werkpost.
 Evaluatie – foutenanalyse:
 De leerkracht bespreekt samen met de kleuters hun
algemene indruk: Wat vonden ze er van? Wat liep er
misschien mis? Wat ging er goed? …
Experimenteren (3):
 Idem experimenteren (2), maar de kleuters schuiven nu
natuurlijk weer door naar een volgende kegel: geel 
rood  blauw  groen  paars  geel.
Experimenteren (4):
 Idem experimenteren (3), maar de kleuters schuiven nu
natuurlijk weer door naar een volgende kegel: geel 
rood  blauw  groen  paars  geel.
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Experimenteren (5):
 Idem experimenteren (4), maar de kleuters schuiven nu
natuurlijk weer door naar een volgende kegel: geel 
rood  blauw  groen  paars  geel.
 + geen evaluatie – foutenanalyse meer in deze fase van
de les.
SLOT
Organisatie:
 De leerkracht ruimt samen met de kleuters de 5
verschillende werkposten op. De leerkracht helpt met
materiaal daar waar nodig: te groot of te zwaar. De
leerkracht let er op dat de kleuters het materiaal netjes
opruimen zoals het hoort.
Kalmerende activiteit:
 De leerkracht laat alle kleuters op de grond gaan liggen
wanneer alles opgeruimd is. De leerkracht deelt de kleuters
mee dat ze op de rug moeten gaan liggen en de handen op
hun buik leggen. De leerkracht deelt de kleuters mee dat ze
nu heel rustig moeten ademen en dat ze dan hun buik zullen
voelen op en neer gaan. De kleuters moeten rustig blijven
liggen tot de leerkracht hen zachtjes komt aantikken.
Wanneer de leerkracht hen heeft aangetikt, gaan ze rustig
naar de deur en vormen daar een trein. Zo kan de leerkracht
met de kleuters, eventueel eerst nog lang de toiletjes, en
daarna weer naar de klas gaan.
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8.7.2 Open omloop: directieve werkwijze
Het grote verschil tussen een open omloop op non – directieve
werkwijze en een op directieve werkwijze, is dat bij een non –
directieve werkwijze de kleuters mogen experimenteren en de
oefeningen zelf mogen kiezen. Bij een directieve werkwijze mogen
de kleuters maar 1 keer experimenteren en daarna krijgen ze de
oefeningen opgelegd.
Het is daarom erg gemakkelijk om een open omloop op non –
directieve werkwijze om te zetten naar een directieve werkwijze. Je
geeft de kleuters met andere woorden oefeningen op in plaats van
ze vrij te laten experimenteren.
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