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Visie
1. Doelen bewegingsopvoeding:
Om een kwaliteitsvol bewegingsonderwijs te kunnen aanbieden is het essentieel om dit
te funderen aan de hand van een wel doordachte visie. Deze visie is idealiter gebaseerd
op enkele pijlers die hieronder beschreven staan. Samen met het leerplan, een jaarplan
en agenda vormen ze niet alleen een sterke leidraad, maar ook de basis voor
kwalitatieve bewegingslessen en de sportieve ontwikkeling van elk kind.
-

Gelijke onderwijs- en bewegingskansen voor elk kind:
Elk kind is uniek en verschilt qua persoons- en cultuurgebonden vaardigheden.
Hierdoor is differentiatie een absolute must. We bieden oefenstof aan op maat van elk
kind, zodanig dat zowel de vaardige als minder vaardige leerlingen kunnen oefenen in
hun specifieke zone van naaste ontwikkeling.

-

Levenslang bewegen:
Het is heel belangrijk dat de kinderen gemotiveerd zijn om levenslang te bewegen.
Sporten, bewegen en plezier maken is hier de essentie.
Tijdens de les bewegingsopvoeding creëren we een krachtige leeromgeving m.b.v.:
o
o
o
o

een brede waaier aan sportactiviteiten
het gebruik van voldoende materiaal
een goede organisatie
variërende didactische werkvormen, die streven naar een hoog
bewegingsrendement
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De klasleerkrachten werken regelmatig met bewegingstussendoortjes. Zo vermijden
we dat kinderen te lang stilzitten wat nefast is voor de concentratie.
Alle klassen kunnen deelnemen aan een sportdag, georganiseerd buiten de schoolmuren.
Zo komen ze in contact met andere leeromgevingen.
Buiten de lesuren nemen we ten slotte ook deel aan woensdagnamiddagsporten, waarin
we de link leggen met naburige sportclubs.
-

Totale ontwikkeling van elk kind
Naast het verbeteren van de persoonsgebonden vaardigheden (socio-emotionele,
innerlijk, verantwoordelijke en motorische ontwikkeling), geven we ook aandacht aan de
cultuurgebonden vaardigheden (oriëntatie op de wereld, mediakundige, muzische en
taalontwikkeling, wiskundig denken en rooms-katholieke godsdienst). We maken onze
lessen als het ware “Zillig”.
In elke les proberen we te werken rond een persoonsgebonden doel, maar ook een
cultuurgebonden doel. Bijvoorbeeld in een estafette omloop leren de kinderen hun
loopvaardigheden verbeteren, maar ook hun wiskundig denken wordt hierbij
aangesproken.
Alle kinderen krijgen ontwikkelingskansen aangepast aan het eigen niveau.
Bewegen is een doel, maar ook een middel om de andere talenten van de kinderen te
optimaliseren. Bijvoorbeeld:
 We vinden waarden en normen van het innerlijk kompas belangrijk. Bv. samen
spelen, samen delen, respect hebben voor elkaar, fair play, aanvaarden van het
multiculturele, …
 We hechten voldoende aandacht aan rugscholing bij gewoontehandelingen zoals
bukken, heffen en dragen van lasten (bv. turnmateriaal, schooltassen, …).

-

Betrokkenheid en welbevinden: de sleutel tot beter leren
Om het welbevinden van elk kind te verbeteren streven we naar een zo hoog mogelijke
betrokkenheid tijdens de les. Dit doen we door de 4 ervaringskansen aan bod te laten
komen:
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o ontmoeten: de leraar zorgt voor verbinding door enerzijds te werken met
relationele vaardigheden en anderzijds het basisvertrouwen van de kinderen te
ontwikkelen.
o zelfstandig spelen en leren: de leraar is facilitator en zorgt voor de “tools” om
zelfstandig aan de slag te gaan. De kinderen nemen hun eigen leerproces in hun
handen en ontwikkelen hun verantwoordelijkheid, ondernemingszin en zelf
regulerend vermogen.
o begeleid exploreren en beleven: de leraar is mede-onderzoeker en zorgt ervoor
dat de kinderen actief in contact komen met iets uit hun vertrouwde leefwereld
of met iets nieuws. Ze ontwikkelen hun zintuigelijk vermogen en
onderzoekcompetenties.
o geleid spelen en leren: de leraar is kapitein en bepaalt de les.
Bovendien proberen we kinderen steeds positief te bekrachtigen zodanig dat ze zich
goed voelen in de les.

-

Zwemmen:
In de derde kleuterklas starten de kinderen met hun zwemavontuur. De klasleerkracht
geeft enkele lessen watergewenning.
In het lager hebben we ervoor gekozen om elk leerjaar 8 zwembeurten aan te bieden.
De lessen worden gegeven door de leerkracht bewegingsopvoeding die nauw
samenwerkt met de klasleerkracht. Zo kunnen we binnen eenzelfde klasgroep werken
op verschillende niveaus.
In de eerste graad komt vooral de watergewenning en de beginselen van een eerste
zwemstijl aan bod.
In de tweede graad ligt de nadruk op watersafety. Ieder kind moet zich waterveilig
voelen en in staat zijn zichzelf te behelpen in nood. Verder komt het vervolledigen van
de eerste zwemstijl aan bod.
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In de derde graad ligt de focus op de vervolmaking van het zwemmen, het aanleren van
een tweede zwemstijl en het reddend zwemmen. Zo komen alle aspecten van het
zwemmen aan bod doorheen de verschillende leerjaren.

2. Aandacht voor de bewegingsgezinde basisschool
Wij willen een Zillige school zijn waar volgende bewegingsactiviteiten plaatsvinden:
Tijdens de schooluren:
Bewegingsactiviteit
Bewegingsopvoeding
Bewegingstussendoortjes
Zwemmen
Sportdagen

Extra-murosactiviteiten

Speelplaatswerking
Na de schooluren:
Bewegingsactiviteit
Woensdagnamiddag
activiteiten

Uitleg
Alle klassen hebben 2 uur bewegingsopvoeding per week.
Elke klasleerkracht geeft regelmatig
bewegingstussendoortjes.
3de kleuterklas: 5 opeenvolgende weken watergewenning
Lager: 8 opeenvolgende weken, 1 uur per week
Elke klas heeft tijdens het schooljaar 1 sportdag.
In de hoogste graad maken we gebruik van de fiets om ons
te verplaatsen naar de verschillende activiteiten. Kinderen
van de eerste en tweede graad doen dit soms te voet.
Alle activiteiten worden uitgewerkt in een draaiboek, via
Questi gedeeld met de klasleerkrachten.
De klasleerkracht plant verschillende extramurosactiviteiten in. Er wordt hierbij al dan niet te voet
gegaan.
Zie afspraken in bijlage 1

Uitleg
We proberen om zoveel mogelijk deel te nemen aan de
woensdagnamiddag activiteiten ingericht door MOEV en
de sportdienst van Geraardsbergen. Oplijsting: zie
planning buitenrooster in bijlage 2 .

3. Evalueren & rapporteren
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Tijdens de bewegingslessen observeren en evalueren we product- en procesgericht.
Dit wil zeggen dat we rekening houden met de vorderingen die de kinderen maken,
alsook het eindresultaat.
Bij moeilijkheden gaan we differentiëren en remediëren.
Evalueren kleuter
Ik observeer elke kleuter en houdt dit bij in het kindvolgsysteem in Questi.
Ik baseer me op de beheersingsniveaus van de motorische ontwikkeling.
Wie dit behaalt, krijgt een groene bol. Wie dit nog net niet beheerst, krijgt een oranje
bol. Wie een achterstand heeft, krijgt een rode bol. Deze kinderen worden extra
geremedieerd.
Rapportering lager
Evalueren doe ik aan de hand van het rapport.
De kinderen krijgen 4 sterretjes die het volgende betekenen:
o 1 ster: Dit vraagt nog oefening.
o 2 sterren: Hier kan je nog wat in groeien.
o 3 sterren: Dit doe je al goed.
o 4 sterren: Super!
We hebben voor deze evaluatievorm gekozen omdat we de kinderen willen begeleiden
in hun leerproces en hun inspanning motiverend waarderen.
Hoe sterren verdienen?
Door het voltooien van evaluatielessen.
In elke lessenreeks zitten 2 oefenlessen en 1 evaluatieles.
(Dit kan ook anders zijn = afhankelijk van het doel van de les.)
Tijdens een evaluatieles worden de kinderen op 4 criteria beoordeeld. Dit staat op
voorhand vast en wordt besproken met de kinderen.
Wat met hulp?
De kinderen kunnen/mogen altijd om hulp vragen bij een evaluatie. Ze verliezen dan
geen sterren. Ik vind het belangrijk dat de kinderen over hun eigen proces
reflecteren, zeker als ze vinden dat ze dit nodig hebben voor het realiseren van hun
doel. Dit wordt ook bekrachtigd tijdens de les.
Ik noteer het als opmerking in het rapport.
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Wat als de kinderen minder dan 4 sterren krijgen?
Ik noteer altijd een woordje uitleg waarom ze 3 of minder sterren kregen. Vaak
schrijf ik er ook tips bij, zodat ze dit thuis kunnen oefenen. Zo probeer ik de kinderen
te begeleiden in hun ontwikkelingsproces.
Toon van evalueren:
We willen de kinderen positief begeleiden in hun leerproces. We richten de evaluaties
altijd naar het kind en proberen hen positief te bekrachtigen om het de volgende keer
nog beter te doen.
Wat met zorgkinderen?
Dit is afhankelijk van het type zorg:
Hoge zorg: Bij deze kinderen probeer ik op zoek te gaan naar wat ze wel kunnen en
bouw ik hierop verder. De doelen zijn aangepast aan de mogelijkheden van het kind.
Alles is opgenomen in een motorisch zorgschrift en het online zorgdossier van Questi.
Matige zorg: De kinderen leggen het normaal traject af, ik noteer mogelijke
aanpassingen of tips in het kader “opmerking” van het rapport.

4. Aandacht voor zorg
Elk kind is anders en heeft hierdoor ook zijn eigen zorgbehoefte.
We volgen dit op aan de hand van dit stappenplan:
 Stap 1: Observaties noteren in zorgfiche Questi.
 Stap 2: Signalisatie: gesprek met klasleerkracht, zorgleerkracht, directie en
ouders.
 Stap 3: Zorg bieden op maat van het kind: samenwerking met klasleerkracht, CLB
en of ouders.
 Stap 4: Zorg evalueren: Heeft de aanpassing gewerkt? Is er progressie
merkbaar?
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5. Gezondheidsbeleid
Ons gezondheidsbeleid blijft een goede basis vormen voor een gezonde alledaagse
werking.
Nog even ter opfrissing:







Op
school
wordt
enkel
water,
melk
of
soep
gedronken.
Koeken met chocolade niet toegelaten.
Iedereen maakt plaats/ruimte voor voldoende bewegingstussendoortjes. Elke
graad beschikt over een lijst met bewegingstussendoortjes. (bijlage 3 +
materialenbank)
Doorheen het jaar wordt er ook extra aandacht besteed aan water, energie, … Dit
wordt opgenomen in de projecten van MOS.
Oog voor lekkers
Sportieve activiteiten: herfst- en lentewandeling, bosuitstap, ...

Planning
A. Binnenrooster = tijdens de uren bewegingsopvoeding
Zie jaarplan bij de leerkrachten bewegingsopvoeding.
De lessenroosters bewegingsopvoeding en zwemmen zijn ingevuld in de agenda in Questi.
Algemene afspraken voor lessen bewegingsopvoeding zie schoolreglement.

B. Binnenrooster algemeen
Creatieve speelplaatswerking
Overboelare
 Rustig hoekje
 Voetbalcompetitie
 Avonturenhoek
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Klimmuur
Boksen
Matten
Fietsen (kleuters)
Ander speelgoed (keukentje,
speelgoed manden en blokken)
Muziekdag
Woensdag: geen materiaal

Alle afspraken en uitwerking = zie bijlage 1.
Sportdagen:
Naam sportdag
Klas
Sportdag bewegingslandschap
K1
Sportdag Rollebolle
K2
Sportdag op zoek naar de schat
K3
Kronkeldiedoe
L1
Sportis
L2
Sportdag bosspelen
L3
Sportdag zoektocht
L4
Sportdag speciale spelen
L5
Sportdag paintball
L6
College veldloop
K3 - L6
Sportquiz
L6
American Games
L5
Data en uitwerking zie bijlage 3
Bewegingsopvoeding in samenwerking met klas- en schoolactiviteiten!
-

Lessen Zillig maken: persoonsgebonden en cultuurgebonden
Integratie
 Inspelen op wat er in de klas beleefd wordt, zoals belangstellingspunten bv. het
BC van de kleuterklas, sneeuwklassen, feestdagen, projectweken, ...
 Verkeersopvoeding bv. kleuters leren fietsen, fietstocht 3de graad
 Werken rond wiskunde en taal
 Gezondheidsopvoeding
 advies geven bij ongelukjes
 leerlingen aanmoedigen om aan sport te doen
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 zwembad: hygiëne:
 voorzorgen i.v.m. besmettingen
 neus snuiten
 goed douchen en voeten spoelen
 goed afdrogen tussen de tenen
 kleine handdoek klaarleggen op de grond
 zwembroek niet van thuis aandoen
 Meewerken aan en tips geven bij schoolfeesten
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C. Buitenrooster
Woensdagnamiddag activiteiten:
Activiteiten op woensdagnamiddag van 13u tot 16u ingericht door Moev en de
Sportdienst van Geraardsbergen.
Naam activiteit
Klas
Schaken
Alle
Initiatie skaten
Alle
Swimmathon
2de en 3de graad
Initiatie voetbal
2de graad
Initiatie Hockey
3de graad
Initiatie basketbal
3de graad
Dans
1ste en 2de graad
Tussen 4 vuren
3lj
Smashvolleybal
2de graad
Veldloop
Alle
Badminton instuif
2de graad
Atletiek
Alle
Cyclocross
Alle
Kidstennis
Alle
Data en uitwerking zie bijlage 4

Eigen vorming (schooleigen – afhankelijk per persoon)
1) Functie beschrijving
Zie bijlage 4
2) Nascholing
Zie bijlage 5
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Bijlages
Bijlage 1: Speelplaatswerking:
Speelplaatsafspraken
Afspraken rustig hoekje
1. Maximum 4 kinderen, de kinderen vragen aan de leerkracht een ketting, hiermee
krijgen ze toelating tot het rustig hoekje.
2. Spelletjes spelen we aan de tafel.
3. Wanneer we iets anders willen spelen, ruimen we eerst het vorige op.
4. Bij het belteken ruimen we alles op en leggen het op de juiste plaats terug (spelletjes
in de bakken, boeken in de rekjes).
5. We laten niets op de grond slingeren.
6. We spelen op een rustige en eerlijke manier.
7. Indien de kinderen.
8. Wanneer er iets stuk is of er een onderdeel van een spel verloren is, melden we dit aan
de leerkracht op toezicht.
Afspraken voetbal
1. De voetbalcompetitie van meester Elias hangt uit op het venster (zie schema).
2. Elke vrijdag worden er twee wedstrijden gespeeld.
3. Er is ook een winterstop van december tot en met februari: tijdens deze periode
mogen de klassen om de beurt voetballen onder de middag.
4. Voetbal enkel op het aangeduide terrein, van de leraarskamer tot de oranje middenlijn.
5. Niet wanneer het lager en de kleuters samenspelen.
6. Wie niet voetbalt, speelt op het andere deel van de speelplaats.
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Afspraken balspelen
1. Er is ook een beurtensysteem voor andere balspelen. Zie schema klas.
2. Geen ballen bij natte speelplaats of regenweer.
3. We spelen met onze eigen bal.
Afspraken avonturenhoekje
1. Al het materiaal blijft op de matten (blokken, stoeltjes).
2. Op de slackline mogen we stappen, zitten, ronddraaien.
3. We spelen er NOOIT vechtspelen!!!

Afspraken klimmuur
1. We respecteren de klimrichting = van links naar rechts.
Afspraken boksen
1. We boksen met de handschoenen.
2. Max 2 personen: wie bokst staat op de mat, de andere staat er niet op.
3. We slaan de bokszak in de richting van de muur.
4. We respecteren de tijd van de zandloper.
5. We bergen de handschoenen terug op in het hokje op de planken rechts.
6. We slaan enkel en alleen op de bokszak!!
Afspraken matten
1. We doen onze schoenen uit op de matten en zetten ze in de schoenenmand.
2. We leggen de matten enkel onder de bladen met afspraken aan de rechterzijde van de
hut. Ook de puzzelstukken gebruiken we daar.
3. Geen matten of puzzelstukken tijdens de opvang of bij nat weer.
4. De kinderen van het 5de zorgen dat deze matten opgeruimd worden en op zijn plaats
gezet worden in het hokje op de planken.
Ander speelgoed:
1. Blokken: op de zwarte rubberen tegels, opbergen in de witte opbergbox
2. Keukentje: keukenmateriaal wordt enkel in het keukentje gebruikt
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3. Speelgoedmanden: auto’s, vuilblikjes en handborsteltjes, poppen, loopklossen,
springtouwen, linten
Afspraken fietsen
1. Kleuters fietsen volgens een beurtsysteem.
2. Enkel wanneer de speeltijd gesplitst is.
3. Op het terrein van het leraarslokaal tot de oranje streep.
4. Er lopen geen andere kleuters tussen de fietsen.
5. Bij het belteken helpt de juf de fietsen terug netjes te parkeren achter het hekje
Muziekdag
Geen voetbal!
Woensdag : anders dan anders: geen speelgoed of ballen
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Bijlage 2: woensdagnamiddagactiviteiten:
INTERSCHOLENSPORTTORNOOI 2021 - 2022
Datum

Basis

Miniemen

Cadetten

Scholieren

2008 - 2009

2006 - 2007

2003 - 2004 2005

Plaats

14-09-21
22-09-21 Veldloop

Veldloop

29-09-21

voetbal 8-8

InitiatieCyclocross (1-206-10-21 3e graad)
13-10-21 schaken
20-10-21 Initiatie voetbal (2e gr) VO

Veldloop

Veldloop
Ksv Molendreef
Ksv
Molendreef/Gavers

voetbal 11-11
unihoc mei/jon
schaken

unihoc mei/jon

unihoc mei/jon

Stadion/Veldmuis

schaken

schaken

Veldmuis/Stadion

voetbal 11-11

Ksv Molendreef

27-10-21

HERFSTVAKANTIE van 01/11 tot 07/11/21
10-11-21
17-11-21

tafeltennis

tafeltennis

tafeltennis

Veldmuis

24-11-21

basket3/3

basket 3/3

basket 3/3

Veldmuis

01-12-21 Initiatie hockey (3e graad)

biljart initiatie

biljart initiatie

biljart initiatie

Veldmuis/Visstraat

08-12-21 Initiatie voetbal (2e gr) GO

Veldmuis

15-12-21 Initiatie basket (3e graad)

Veldmuis

22-12-21
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KERSTVAKANTIE van 27/12 tot 09/01/22
12-01-22
19-01-22

Veldmuis

zaalvoetbal

26-01-22
02-02-22

badminton dubbel

09-02-22 Dans

Initiatie skaten

minivoetbal
badminton
dubbel

badminton
dubbel

Veldmuis
Veldmuis/ The plage

16-02-22 Initiatie skaten
23-02-22 Smashvolley (2e graad)

Veldmuis

minivoetbal

Rugby
Rugby
initiatie
initiatie
KROKUSVAKANTIE van 28/02 tot 06/03/22

The
plage/Veldmuis
Stadion/Veldmuis

09-03-22
16-03-22

Atletiek (4-kamp)

Atletiek (4kamp)

Atletiek (4kamp)

Stadion

Veldmuis
Veldmuis

23-03-22 badmintoninstuif 2e graad
30-03-22 tussen 4 vuren j/m (3de lj)

PAASVAKANTIE van 04/04 tot 18/04/22
20-04-22
27-04-22
04-05-22

tennis/padel
initiatie

TC Velina
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11-05-22

volleybal 3/3

volleybal 3/3

volleybal 3/3

18-05-22 Atletiek (1-2-3e graad)

Veldmuis
Stadion

25-05-22

Cyclocross (1-2-3e
01-06-22 graad)

Gavers ism Tom VdH

08-06-22
15-06-22
22-06-22

Kidstennis (1e graad)

TC Velina

Aanvangsuur basis: 13.30
uur

Aanvangsuur secundair: 13.00 uur

KRONKELIDOE
ALLES MET DE BAL
AMERICAN GAMES
ROLLEBOLLE

1e en 2e
leerjaar
4e leerjaar
5e leerjaar
2e en 3e
kleuter

Ma 18 oktober 2021
Di 15 maart
Ma 2 mei
2022
Don 09 juni
2022

MOEV activiteiten zijn in het oranje gemarkeerd.
Dans basis: 1ste graad 13,30u , 2de graad 14,45u.
minivoetbal: max. 2 ploegen per school
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veldmuis
veldmuis
veldmuis
veldmuis

voetbal miniemen: 8 - 8 op 1/2 terrein
Atletiek secundair: 4-kamp: kogel, verspringen, 400m, 100m
Gelieve ten laatste dinsdagmiddag het aantal ploegjes of leerlingen voor de activiteit door te geven sportdiest@geraardsbergen.be
Biljart en schaken inschrijven één week vooraf

Bijlage 3: Bewegingstussendoortjes:
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Bundel bewegingstussendoortjes kleuters:
Voor wie?
Deze bundel is geschikt voor kleuters.
Doel?
Kleuters meer laten bewegen tussen de lessen.
Concept?
1) Print de symbolen en knip ze uit.
2) Steek ze in een grote pot of doos (beweegdoos).
3) Elke dag of op regelmatige tijdstip, mag lln x een symbool trekken.
4) Ga opzoek in de lijst (papier of digitaal) welk symbool er getrokken werd.
5) Lees de oefening hard op.
6) Leg de oefening uit.
7) Veel beweeg plezier!
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Symbool

Naam

Tijd

Materiaal

Uitleg

Cooking Class

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga
naar
de
site
van
Colruyt
Cooking
Class:
https://nl.cookingclass.be/
(Let op: je hebt een account nodig!)
Ga naar ‘bewegen’ en klik bij ‘Niveau’ vervolgens door op
‘Gemakkelijk’ of ‘Gemiddeld’. Kies een filmpje en projecteer het. De
leerlingen verspreiden zich in het lokaal en volgen de bewegingen
die in het filmpje zichtbaar zijn.

K3 dansschool

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar de YouTube-pagina: ‘De wereld van K3: Dansen’ en kies een
filmpje. Josje legt stap voor stap uit hoe de dansjes moeten worden
gedanst. Er is regelmatig herhaling, zodat de kinderen op het einde
van het refreintje het helemaal kunnen meedansen.

Het Vliegerlied

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Het vliegerlied’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=s0MWtolLXQ8
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<5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: Minidisco
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ya-x5S3XkKI
( pinguindans, kangoeroe,)

Hoofd schouder knie
en teen

< 5 min




Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: Ochtendgymnastiek Samson en Gert
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aw_WoFBbspg

Ochtend gymnastiek

< 5min




Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: Ochtendgymnastiek Samson en Gert
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yxWyV6t2omY

Maya dans

<5min




Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: Maya dans
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YHXt_CVCCg4

MINIDISCO
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Symbool

Naam
Dierenrij

Tijd
< 5 min

Materiaal
/

Uitleg
Iedereen gaat achter zijn stoel staan. De eerste leerling zegt
een dier bv. giraf. De volgende leerling zoekt een dier met de
laatste letter, dus bv. fazant. Zo gaan we opnieuw de hele klas
door.
Als je geen dier meer weet, of een dier dubbel zegt, ben je
eraan en ga je terug op je stoel zitten.

Op tocht door de klas

< 5 min

/

Stap rustig rond in de klas. De juf geeft opdrachtjes die de
leerlingen zo snel mogelijk gaan uitvoeren.
- Leg je oor op een bank
- Doe een kikker na
- Spring zo hoog je kan
- Raak met je neus het bord aan
- Ga per 2 staan zoals een paard en ruiter
- …
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Test je geheugen

< 5 min

Commando hinkelen

< 5 min

/

De juf doet een beweging voor bv. 3 keer springen. Iedereen
doet deze beweging na. De juf doet opnieuw een beweging bv. 2
keer in de handen klappen. Iedereen herhaalt deze beweging,
maar begint met het 3 keer springen.
We proberen een zo lang mogelijke bewegingsrij op te bouwen
zonder dat we een beweging vergeten.
Ga in een kring staan. Als leerkracht begin je als spelleider. Je
geeft verschillende commando’s aan de kinderen: commando
zitten (zitten op de grond), commando staan (rechtop staan),
commando bukken (voorover bukken), commando ooievaar (op één
been staan), commando hinkelen (op één been op en neer
springen), etc. Alle kinderen moeten de commando’s zo goed
mogelijk opvolgen. Je kunt afspreken dat elk kind vijf levens
heeft. Voer je het verkeerde commando uit, of ben je te
langzaam, dan verlies je een leven. Je kunt ook spelen dat de
eerste die de beweging fout uitvoert, de nieuwe spelleider is.
Extra: Kunnen de kinderen andere commando’s bedenken bv
rondom taal of rekenen? Bv letters uitbeelden, of de
bewerkingen (+, -, etc).
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Balanceren

< 5 min

Laat de kinderen tweetallen maken. De tweetallen gaan
tegenover elkaar staan (voeten stevig op de grond) en houden de
handen tegen elkaar aan. Op een afgesproken signaal mogen ze
gaan duwen om proberen te ander uit balans te krijgen. Je kunt
een punt verdienen als je de ander zover krijgt dat hij/zij een
stap moet verzetten. Dan start je weer in de beginpositie. Wie
heeft er als eerste vijf punten? Extra: Leg de kinderen uit wat
je lichaamshouding betekent. Je manier van staan, het verdelen
van je kracht en balans: Wanneer je dat goed kunt, kun je een
ander ook beter duidelijk maken wat je wilt.
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Symbool

Naam
Spieren los

Tijd
< 5 min

Materiaal
/

Uitleg
Sta of zit op je plaats. De leerkracht of een kind van de
klas werpt een dobbelsteen. Elke zijde van die
dobbelsteen is een bewegingsopdracht. Voer de gegooide
opdracht uit. Verander regelmatig de oefeningen op de
zijden van de dobbelsteen zodat het de volgende keer
spannend blijft. (tip: leerlingen elk een persoonlijke
dobbelsteen laten maken)
-Benen strekken
-Armen strekken
-Vingers strekken
-Rekoefeningen
-Benen buigen
-Heupen loszwaaien
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-Gekke bek trekken
-Voorover buigen
-Zijwaartse buiging
Nabootsen van houdingen

Kinderyogakaarten

<5 min

kinderyogakaarten

Yoga voor koeien

<5 min

Pinterest koeienyoga

Typ op Pinterest : yoga voor koeien
Steek de prenten in de dobbelsteen.
Laat de kls om de beurt gooien en ga samen met de
kleuters de prenten uitbeelden.

8 minuten yoga voor
kinderen

<5 min

Computer

Ga naar YouTube en typ: 8 minuten yoga voor kinderen

Dinoyoga

<5 min

Computer

Ga naar YouTube en typ: dinoyoga
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link:
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Bundel bewegingstussendoortjes onderbouw:
Voor wie?
Deze bundel is geschikt voor kinderen uit het 1ste, 2de en 3de leerjaar.
Doel?
Kinderen meer laten bewegen tussen de lessen door.
Concept?
1) Print de symbolen en knip ze uit.
2) Steek ze in een grote pot of doos (beweegdoos).
3) Elke dag of op regelmatige tijdstip, mag lln x een symbool trekken.
4) Ga opzoek in de lijst (papier of digitaal) welk symbool er getrokken werd.
5) Lees de oefening hard op.
6) Leg de oefening uit.
7) Veel beweeg plezier!
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Symbool

Naam

Tijd

Materiaal

Uitleg

Cooking Class

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar de site van Colruyt Cooking Class: https://nl.cookingclass.be/
(Let op: je hebt een account nodig!)
Ga naar ‘bewegen’ en klik bij ‘Niveau’ vervolgens door op ‘Gemakkelijk’ of
‘Gemiddeld’. Kies een filmpje en projecteer het. De leerlingen verspreiden
zich in het lokaal en volgen de bewegingen die in het filmpje zichtbaar zijn.

K3 dansschool

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar de YouTube-pagina: ‘De wereld van K3: Dansen’ en kies een filmpje.
Josje legt stap voor stap uit hoe de dansjes moeten worden gedanst. Er is
regelmatig herhaling, zodat de kinderen op het einde van het refreintje het
helemaal kunnen meedansen.

Het Vliegerlied

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Het vliegerlied’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=s0MWtolLXQ8

De Pinguïndans

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘De Pinguïndans’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U
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De Papegaaientwist

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘De Papegaaientwist’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eegbvlDM5r8

Hoofd, schouders,
knie en teen

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘ Zomerjobs - Hoofd, schouders, knie en teen’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BZ5DIPPSdTA

A ram sam sam

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Zomerjobs: A ram sam sam’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ViTiT8CpvhM

Veo Veo (Spaans
liedje)

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Zomerjobs: Veo Veo’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=04k4lr3tCQ4
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Hello (Engels liedje)

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Zomerjobs: Hello’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fgWBiA1jKEI

Ritme klappen

< 5 min

/

Leerkracht klapt een ritme, de leerlingen klappen mee. Dat kan op het
bureau, op de school, met de voeten, de handen, … zijn. Zolang er maar
genoeg beweging in zit!

Tante rita

< 5 min

/

Ga naar YouTube en typ: ‘dansen met tante rita’ in.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_8RvEiuhiBk

Superman

< 5 min

/

Ga naar YouTube en typ: ‘zomerjob superman’ in.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1WsjaKkSqhs

Hockey cokey

< 5 min

/

Ga naar YouTube en typ: ‘zomerjob hockey cokey’ in.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SClieNgL520
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Tjoe tjoe wa

< 5 min

/

Ga naar YouTube en typ: ‘tsjoe tjsoe wa’ in.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=crYPWoUzszw

Haka

< 5 min

/

Ga naar YouTube en typ: ‘haka minidisco’ in.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7a-

hI0G6Qqs&list=PLvP6gm4fj4Yl8NtTv4EqHmnmYtO40Zhcy&index=4
Dansen met rita

< 5 min

/

Ga naar YouTube en typ: kinderliedjes ‘dansen met rita’
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/results?search_query=dansen+met+rita

Peper en zout

< 5 min

/

Ga naar YouTube en typ: “Peper en zout”.
Laat de kinderen vrij experimenteren op de muziek.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4u2MTcwAyDk
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Symbool

Naam

Tijd

Materiaal

Uitleg

Spiegelbeeld

< 5 min

/

Kinderen staan per 2. De ene doet een beweging, de
andere leerling doet deze beweging na. Na een
minuutje wisselen de kinderen van rol.

Tocht door de klas

< 5 min

Tamboerijn

Kinderen stappen in stilte door de klas, leerkracht
heeft een tamboerijn vast. Wanneer de leerkracht
met de tamboerijn een slag doet, moeten de leerlingen
de bijhorende beweging uitvoeren.
1 slag = springen
2 slagen = klappen
3 slagen = de grond tikken

Druif, appel en banaan

< 5 min

/

Kinderen staan achter de stoel. De leerkracht zegt
verschillende soorten fruit. Bij elke fruitsoort past
een beweging. De leerlingen voeren de juiste beweging
uit tot de leerkracht een andere fruitsoort zegt.
Druif = springen
Appel = rondje draaien
Banaan = op de grond zitten
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Stuur iemand de klas uit. Wijs een dirigent aan. Deze
mag bewegingen maken, de klas doet hem/haar na. Het
kind komt terug en gaat midden in de kring staan. Kan
hij/zij raden wie de dirigent is?

Dirigentje

< 5 min

/

Kneepjes doorgeven

< 5 min

/

De kinderen zitten in de kring. Iedereen heeft de
handen vast. De leerkracht geeft het kind naast zich
1, 2, 3 of 4 kneepjes. Dat kind geeft hetzelfde aantal
kneepjes door aan het kind naast hem. Zo gaan de
kneepjes de kring rond. Hoeveel kneepjes heeft het
laatste kind gevoeld?
Tijdens dit spel mag niet gepraat worden!

Tegenstellingen

< 5 min

/

Kinderen gaan per 2 staan. Ze zoeken samen een
tegenstelling die je kan uitbeelden bv. groot en klein.
Ze komen per 2 vooraan in de klas en doen de
tegenstelling voor. De klasgenootjes gaan raden wat
ze deden.
Een paar voorbeelden:
Blij en verdrietig
Dik en dun
Groot en klein
Hoog en laag
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-

Dierenrij

< 5 min

/

Regen en zon
Snel en traag

Iedereen gaat achter zijn stoel staan. De eerste
leerling zegt een dier bv. giraf. De volgende leerling
zoekt een dier met de laatste letter, dus bv. fazant.
Zo gaan we opnieuw de hele klas door.
Als je geen dier meer weet, of een dier dubbel zegt,
ben je eraan en ga je terug op je stoel zitten.

Op tocht door de klas

< 5 min

/

Stap rustig rond in de klas. De juf geeft opdrachtjes
die de leerlingen zo snel mogelijk gaan uitvoeren.
- Leg je oor op een bank
- Doe een kikker na
- Spring zo hoog je kan
- Raak met je neus het bord aan
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-

Ga per 2 staan zoals een paard en ruiter

Test je geheugen

< 5 min

/

De juf doet een beweging voor bv. 3 keer springen.
Iedereen doet deze beweging na. De juf doet opnieuw
een beweging bv. 2 keer in de handen klappen.
Iedereen herhaalt deze beweging, maar begint met
het 3 keer springen.
We proberen een zo lang mogelijke bewegingsrij op te
bouwen zonder dat we een beweging vergeten.

Levende memorie

< 5 min

/

1 leerling gaat even buiten in de gang staan. De rest
van de klas zoekt per duo een beweging.
Iedereen gaat achter zijn stoel staan. De leerling die
in de gang staat, wordt terug binnengeroepen en gaat
proberen om de juiste duo’s te vinden

Voorwerp doorgeven

< 5 min

/

Je gaat in een grote kring staan. De eerste leerling
begint met denkbeeldig een voorwerp door te geven,
bv een doosje. We geven dit voorwerp door aan heel
de grond. Het voorwerp wordt steeds groter en
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zwaarder. Je kan een voorwerp doorgeven, maar ook
een dier, een gevoel, …

Muzikale gom

< 5 min

/

De leerlingen geven een gom door als de muziek
begint. Stopt de muziek, dan geeft diegene die de
gom heeft, een eenvoudige bewegingsopdracht aan de
hele groep.
Bijvoorbeeld: spring tien keer hoog in de lucht.

Standbeeld boetseren

< 5 min

/

De leerlingen staan per twee. De ene leerling is
beeldschouwer, de andere is het standbeeld. De
beeldhouwers mogen hun standbeeld in een bepaalde
houding zetten. Wanneer de leerkracht in de handen
klapt, blijven alle leerlingen stokstijf staan. Klapt de
leerkracht nogmaals in de handen, dan worden de
rollen omgekeerd.

Reïncarnatie

< 5 min

/
De leerlingen lopen kriskras door de ruimte. Telkens
als de leerkracht in de handen klapt, bevriezen de
leerlingen en zegt de leerkracht in wat ze moeten
veranderen.
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Bv. koorddanser, schaatser, beren, eenden… Na het
klappen bevriezen de leerlingen terug.
Buikschrijven

< 5 min

/

De leerlingen staan naast de stoel. De leerkracht
vertelt de leerling dat ze gaan schrijven zonder pen
en papier, maar met hun buik en de lucht. De
leerkracht laat de leerlingen eerst enkele oefeningen
doen met het bekken: letters schrijven. Daarna
schrijven de leerlingen hun naam, woorden,
… Leerlingen kunnen per twee samenwerken en raden
wat de ander schrijft.

Juf… zegt

< 5 min

/

De leerkracht geeft een commando door “Juf ....
zegt” en dan een beweging op te noemen. Bijvoorbeeld
“Juf …. zegt: sta op”, dan gaan alle kinderen
rechtstaan. Maar wanneer “Juf … zegt” wordt
weggelaten, mag het commando niet worden
uitgevoerd! Wanneer ze lln dit wel uitvoeren, dan
vallen ze af.
Vb. bewegingen: zitten op je knieën, handen in de zij,
handen op het hoofd, vinger op puntje v. neus…
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Kriebelestafette

< 5 min





kaartjes met
cijfers
kaartjes met
letters
kaartjes met
vormen of
figuren

Maak groepjes van een gelijk aantal kinderen in de
klas. Iedere groep staat in een rijtje
(kinderen staan achter elkaar). De achterste persoon
van elk groepje krijgt een kaartje met
daarop een vorm of figuur. Hij/zij gaat het figuur
met de vinger op de rug tekenen van
degene die voor hem staat. Op deze manier wordt de
vorm ‘doorgegeven’ naar de rug van
het voorste kind. De voorste mag de vorm op het
bord tekenen, of op een blaadje.
Klopt het met de beginfiguur?
Als het lukt, werk dan eens met letters, cijfers,
tekens of korte woorden
die je hebt gebruikt tijdens de les.
Let op: Kinderen mogen niet praten tijdens de
activiteit!

Bewegend cijfers

< 5 min

/

De leerlingen gaan allemaal achter hun stoel staan.
De lkr zegt enkele optellingen / aftrekkingen die de
lln al kennen. Als de uitkomst gelijk is aan 10, buigen
de lln de benen. Hierbij moeten ze de grond raken
met de handen. Bij een andere uitkomst leggen ze
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hun handen op hun hoofd. (kan worden uitgebreid met
de maaltafels of deeltafels…)

Hiëroglief

< 5 min

/

Zoek het juiste cijfer

< 5 min

Getal kaarten

Windstil

< 5 min

Papier

2 of meerdere leerlingen zitten achter elkaar, de
achterste leerling ‘veegt het schoolbordje mooi’
(wrijven op de rug) de achterste schrijft of tekent
met vinger op de rug, de andere raadt. De leerkracht
kan bepalen wat er wordt geschreven of getekend
(een letter, een woord, een cijfer, een teken, zon,
huis…).
De leerlingen krijgen elk een getal op de rug gespeld.
De leerkracht geeft een optelling/ aftrekking/
vermenigvuldiging of deling op. De leerlingen tikken zo
snel mogelijk de persoon die dat cijfer/getal op zijn
rug heeft.

Leg een papier op je hoofd en probeer zo ver mogelijk
te stappen zonder dat het papier valt of wegwaait. Je
kan in het parcours enkele hindernissen tegenkomen
(vb. een stoel).
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Stoel acrobatie

Paarden race

< 5 min

< 5 min

/

/

De leerlingen gaan achter hun stoel staan. De stoel
mag niet tegen de bank staan. De leerkracht geeft
allerlei opdrachten.
Mogelijke opdrachten:
- ga links/rechts naast je stoel staan
- ga op je stoel zitten
- ga onder je stoel zitten
- ga op je bank zitten
- ga achter je stoel zitten
- ga onder je bank zitten
Klap zachtjes ritmisch op je tafel en boots daarmee
het geluid van galopperende paarden na. De
leerkracht speelt de verslaggever van de tocht.
We vertrekken in galop. We gaan steeds vlugger lopen,….
Plots komen we bij een beek, we maken een grote sprong om
erover te geraken. … We gaan verder in galop,…. We komen in het bos (zachter galopperen, minder luid),… Plots
moeten we over een boomstronk springen,… Het bospad
versmalt, we moeten vertragen,…. We komen uit het bos op
een brede laan, de hoeven weerklinken op de asfalt,…. We
zijn er bijna, … we houden race tot het einde van de laan,
(steeds luider en sneller),…. We komen over de finish en
het publiek juicht ons toe!! (handen in de lucht), … We
stappen rustig verder naar onze stal…

Schooljaar 2021 - 2022

Pennenzakkenrace

< 5 min

Pennenzakken

Maak groepjes van ongeveer 6 leerlingen. Met je
groepje ga je op één rij achter elkaar op de grond
zitten. Neem plaats tussen de benen van het kind dat
achter je zit. Als alle rijtjes gevormd zijn, krijgt de
eerste van elke rij een pennenzak. De leerkracht
geeft het startsein. De leerling met de pennenzak
geeft die zo snel mogelijk door boven het hoofd naar
achter. De laatste leerling in de rij loopt met de
pennenzak naar voor, neemt plaats tussen de benen
van wie vooraan zat en geeft de pennenzak opnieuw
door naar achter. De groep waarbij de leerling die
het spel begon, het eerst terug vooraan in de rij zit,
wint.

Duim worstelen

< 5 min

/

Ga per 2 zitten of staan. Haak de handen in elkaar
zoals op de foto. Om te beginnen zeg je ‘Eén, twee,
drie, nu!, waarna je probeert om met je eigen duim, de
duim van de tegenstander te ‘vangen’/omver te duwen.
De handen mogen geen moment los komen. Wie de
duim van de tegenstander kan ‘pakken’ of omver
duwen en drie tellen in bedwang weet te houden, wint.
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Vuistentoorn maken

< 5 min

/

Je staat per 2. Je partner maakt van de rechterhand
een vuist en houdt die hand voor zich uit met de duim
naar boven. Jij doet net hetzelfde en plaatst je hand
boven die van je klasgenoot. Dat doen jullie ook met
de linkerhand. Samen spreken jullie dan dit versje uit:
Hoge toren kan niet breken, zonder te lachen of
zonder te spreken. Al wie zijn handen of tanden laat
zien, Krijgt een kneep of tien.µ
Verstop dan snel je handen achter je rug en sluit je
lippen goed op elkaar. Probeer met jouw mimiek de
andere aan het lachen te brengen. Als je je handen of
tanden laat zien, dan verdient de andere een punt.

Schaar-steen-papier
Battle

< 5 min

/

De lln spelen een spelletje schaar-steen-papier. Als
ze winnen? Dan mogen ze een conditie opdracht geven
aan de verliezer! Zo doen ze verder!
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Symbool

Naam
Spieren los

Tijd
< 5 min

Materiaal
/

Uitleg
Sta of zit op je plaats. De leerkracht of een kind van de
klas werpt een dobbelsteen. Elke zijde van die
dobbelsteen is een bewegingsopdracht. Voer de gegooide
opdracht uit. Verander regelmatig de oefeningen op de
zijden van de dobbelsteen zodat het de volgende keer
spannend blijft. (tip: leerlingen elk een persoonlijke
dobbelsteen laten maken)
-Benen strekken
-Armen strekken
-Vingers strekken
-Rekoefeningen
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Scherborne

< 5 min

/

-Benen buigen
-Heupen loszwaaien
-Gekke bek trekken
-Voorover buigen
-Zijwaartse buiging
Ga naar you tube: natuurgeluiden (relaxatie)
Link muziek:
https://www.youtube.com/watch?v=dzWd_qZUtSw
De kinderen krijgen verschillende opdrachten te zien
(papier, beamer)
Link opdrachten: https://sherborne-inzorgbeleid.weebly.com/oefenstof-rond-sherborne.html

Bundel bewegingstussendoortjes Bovenbouw:
Voor wie?
Deze bundel is geschikt voor kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Doel?
Kinderen meer laten bewegen tussen de lessen door.
Concept?
8) Print de symbolen en knip ze uit.
9) Steek ze in een grote pot of doos (beweegdoos).
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10) Elke dag of op regelmatige tijdstip, mag lln x een symbool trekken.
11) Ga opzoek in de lijst (papier of digitaal) welk symbool er getrokken werd.
12) Lees de oefening hard op.
13) Leg de oefening uit.
14) Veel beweeg plezier!
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Symbool

Naam

Tijd

Materiaal

Uitleg

Cooking Class

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar de site van Colruyt Cooking Class: https://nl.cookingclass.be/
(Let op: je hebt een account nodig!)
Ga naar ‘bewegen’ en klik bij ‘Niveau’ vervolgens door op ‘Gemakkelijk’
of ‘Gemiddeld’. Kies een filmpje en projecteer het. De leerlingen
verspreiden zich in het lokaal en volgen de bewegingen die in het
filmpje zichtbaar zijn.

K3 dansschool

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar de YouTube-pagina: ‘De wereld van K3: Dansen’ en kies een
filmpje. Josje legt stap voor stap uit hoe de dansjes moeten worden
gedanst. Er is regelmatig herhaling, zodat de kinderen op het einde van
het refreintje het helemaal kunnen meedansen.

Het Vliegerlied

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Het vliegerlied’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=s0MWtolLXQ8
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De Pinguïndans

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘De Pinguïndans’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U

De Papegaaientwist

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘De Papegaaientwist’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eegbvlDM5r8

Hoofd, schouders, knie
en teen

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘ Zomerjobs - Hoofd, schouders, knie en
teen’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BZ5DIPPSdTA

A ram sam sam

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Zomerjobs: A ram sam sam’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ViTiT8CpvhM

Veo Veo (Spaans liedje)

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Zomerjobs: Veo Veo’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=04k4lr3tCQ4
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Hello (Engels liedje)

< 5 min





Beamer
Geluid
Computer

Ritme klappen

< 5 min

/

Leerkracht klapt een ritme, de leerlingen klappen mee. Dat kan op
het bureau, op de school, met de voeten, de handen, … zijn. Zolang er
maar genoeg beweging in zit!

Dinausor stomp

< 5 min

/

Ga naar YouTube en typ: ‘dinausor stomp koo koo kanga roo’ in
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w

Flexibanden met Luuk

< 5 min

●
●
●
●

Daily Mile

Afhankelijk

/

Flexibanden
Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Zomerjobs: Hello’.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fgWBiA1jKEI

Ga naar YouTube en typ: “Filmpjes van LUUK”.
De kinderen doen de verantwoordelijke meteen na.
Voorbeeldlink: https://www.youtube.com/watch?v=QyqgxY-lgeA

De kinderen lopen enkele rondjes rond de speelplaats. Je kan dit
eventueel uitrekenen zodanig dat de kinderen per dag “een daily mile”
lopen.
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Just Dance Kids

< 5 min

●
●
●

Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Just Dance.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Voorbeeldlink:
https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance

Tik tok dansjes

< 5 min

●
●
●

Beamer
Geluid
Computer

Ga naar YouTube en typ: ‘Tik tok dansjes”.
De kinderen dansen meteen het liedje mee.
Voorbeeldlink:
https://www.youtube.com/results?search_query=tiktok+dances

Fortnite bewegingen

< 5 min

●
●
●

Beamer
Geluid
Computer

Rugoefeningen

< 5 min

●
●
●

Beamer
Geluid
Computer

Zet gemotiveerde muziek op.
Open google en typ “fortnite dance moves”.
De kinderen zien een bewegingen en voeren deze X aantalen seconden
uit. Daarna komt de volgende en zo gaat dit verder…
Zet gemotiveerde muziek op.
Ga naar de site: https://www.straightenup.be/nl/welkom/
Zet een oefeningen op en de kinderen doen dit na.
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Symbool

Naam

Tijd

Materiaal

Uitleg

Spiegelbeeld

< 5 min

/

Kinderen staan per 2. De ene doet een beweging, de andere leerling
doet deze beweging na. Na een minuutje wisselen de kinderen van
rol.

Tocht door de klas

< 5 min

Tamboerijn

Kinderen stappen in stilte door de klas, leerkracht heeft een
tamboerijn vast. Wanneer de leerkracht met de tamboerijn een
slag doet, moeten de leerlingen de bijhorende beweging uitvoeren.
1 slag = springen
2 slagen = klappen
3 slagen = de grond tikken

Druif, appel en banaan

< 5 min

/

Kinderen staan achter de stoel. De leerkracht zegt verschillende
soorten fruit. Bij elke fruitsoort past een beweging. De leerlingen
voeren de juiste beweging uit tot de leerkracht een andere
fruitsoort zegt.
Druif = springen
Appel = rondje draaien
Banaan = op de grond zitten
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Stuur iemand de klas uit. Wijs een dirigent aan. Deze mag
bewegingen maken, de klas doet hem/haar na. Het kind komt terug
en gaat midden in de kring staan. Kan hij/zij raden wie de dirigent
is?

Dirigentje

< 5 min

/

Kneepjes doorgeven

< 5 min

/

De kinderen zitten in de kring. Iedereen heeft de handen vast.
De leerkracht geeft het kind naast zich 1, 2, 3 of 4 kneepjes. Dat
kind geeft hetzelfde aantal kneepjes door aan het kind naast
hem. Zo gaan de kneepjes de kring rond. Hoeveel kneepjes heeft
het laatste kind gevoeld?
Tijdens dit spel mag niet gepraat worden!

Tegenstellingen

< 5 min

/

Kinderen gaan per 2 staan. Ze zoeken samen een tegenstelling die
je kan uitbeelden bv. groot en klein. Ze komen per 2 vooraan in de
klas en doen de tegenstelling voor. De klasgenootjes gaan raden
wat ze deden.
Een paar voorbeelden:
Blij en verdrietig
Dik en dun
Groot en klein
Hoog en laag
Regen en zon
Snel en traag
-
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Dierenrij

< 5 min

/

Iedereen gaat achter zijn stoel staan. De eerste leerling zegt
een dier bv. giraf. De volgende leerling zoekt een dier met de
laatste letter, dus bv. fazant. Zo gaan we opnieuw de hele klas
door.
Als je geen dier meer weet, of een dier dubbel zegt, ben je eraan
en ga je terug op je stoel zitten.

Op tocht door de klas

< 5 min

/

Test je geheugen

< 5 min

/

Stap rustig rond in de klas. De juf geeft opdrachtjes die de
leerlingen zo snel mogelijk gaan uitvoeren.
- Leg je oor op een bank
- Doe een kikker na
- Spring zo hoog je kan
- Raak met je neus het bord aan
- Ga per 2 staan zoals een paard en ruiter
- …

De juf doet een beweging voor bv. 3 keer springen. Iedereen doet
deze beweging na. De juf doet opnieuw een beweging bv. 2 keer in
de handen klappen. Iedereen herhaalt deze beweging, maar
begint met het 3 keer springen.
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We proberen een zo lang mogelijke bewegingsrij op te bouwen
zonder dat we een beweging vergeten.

Levende memorie

< 5 min

/

1 leerling gaat even buiten in de gang staan. De rest van de klas
zoekt per duo een beweging.
Iedereen gaat achter zijn stoel staan. De leerling die in de gang
staat, wordt terug binnengeroepen en gaat proberen om de juiste
duo’s te vinden.

Voorwerp doorgeven

< 5 min

/

Je gaat in een grote kring staan. De eerste leerling begint met
denkbeeldig een voorwerp door te geven, bv een doosje. We
geven dit voorwerp door aan heel de grond. Het voorwerp wordt
steeds groter en zwaarder.
Je kan een voorwerp doorgeven, maar ook een dier, een gevoel, …

Muzikale gom

< 5 min

/

De leerlingen geven een gom door als de muziek begint. Stopt de
muziek, dan geeft diegene die de gom heeft, een eenvoudige
bewegingsopdracht aan de hele groep.
Bijvoorbeeld: spring tien keer hoog in de lucht.
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Standbeeld boetseren

< 5 min

/

De leerlingen staan per twee. De ene leerling is beeldschouwer,
de andere is het standbeeld. De beeldhouwers mogen hun
standbeeld in een bepaalde houding zetten. Wanneer de
leerkracht in de handen klapt, blijven alle leerlingen stokstijf
staan. Klapt de leerkracht nogmaals in de handen, dan worden de
rollen omgekeerd.

Reïncarnatie

< 5 min

/

De leerlingen lopen kriskras door de ruimte. Telkens als de
leerkracht in de handen klapt, bevriezen de leerlingen en zegt de
leerkracht in wat ze moeten veranderen.
Bv. koorddanser, schaatser, beren, eenden… Na het klappen
bevriezen de leerlingen terug.

Buikschrijven

< 5 min

/

De leerlingen staan naast de stoel. De leerkracht vertelt de
leerling dat ze gaan schrijven zonder pen en papier, maar met hun
buik en de lucht. De leerkracht laat de leerlingen eerst enkele
oefeningen doen met het bekken: letters schrijven. Daarna
schrijven de leerlingen hun naam, woorden, … Leerlingen kunnen
per twee samenwerken en raden wat de ander schrijft.
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Juf … zegt

< 5 min

/

De leerkracht geeft een commando door “Juf .... zegt” en dan een
beweging op te noemen. Bijvoorbeeld “Juf …. zegt: sta op”, dan
gaan alle kinderen rechtstaan. Maar wanneer “Juf … zegt” wordt
weggelaten, mag het commando niet worden uitgevoerd! Wanneer
ze lln dit wel uitvoeren, dan vallen ze af.
Vb. bewegingen: zitten op je knieën, handen in de zij, handen op
het hoofd, vinger op puntje v. neus…

Kriebelestafette

< 5 min

kaartjes met cijfers
kaartjes met letters
kaartjes met vormen
of figuren

Maak groepjes van een gelijk aantal kinderen in de klas. Iedere
groep staat in een rijtje
(kinderen staan achter elkaar). De achterste persoon van elk
groepje krijgt een kaartje met
daarop een vorm of figuur. Hij/zij gaat het figuur met de vinger
op de rug tekenen van
degene die voor hem staat. Op deze manier wordt de vorm
‘doorgegeven’ naar de rug van
het voorste kind. De voorste mag de vorm op het bord tekenen,
of op een blaadje. Klopt het
met de beginfiguur? Als het lukt, werk dan eens met letters,
cijfers, tekens of korte woorden
die je hebt gebruikt tijdens de les.
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Let op: Kinderen mogen niet praten tijdens de activiteit!

Bewegende cijfers

Pennenzakkenrace

< 5 min

/

< 5 min

Pennenzakken

De leerlingen gaan allemaal achter hun stoel staan. De lkr zegt
enkele optellingen / aftrekkingen die de lln al kennen. Als de
uitkomst gelijk is aan 10, buigen de lln de benen. Hierbij moeten
ze de grond raken met de handen. Bij een andere uitkomst leggen
ze hun handen op hun hoofd. (kan worden uitgebreid met de
maaltafels of deeltafels…)
Maak groepjes van ongeveer 6 leerlingen. Met je groepje ga je
op één rij achter elkaar op de grond zitten. Neem plaats tussen
de benen van het kind dat achter je zit. Als alle rijtjes gevormd
zijn, krijgt de eerste van elke rij een pennenzak. De leerkracht
geeft het startsein. De leerling met de pennenzak geeft die zo
snel mogelijk door boven het hoofd naar achter. De laatste
leerling in de rij loopt met de pennenzak naar voor, neemt plaats
tussen de benen van wie vooraan zat en geeft de pennenzak
opnieuw door naar achter. De groep waarbij de leerling die het
spel begon, het eerst terug vooraan in de rij zit, wint.
Je kan op verschillende manieren met de pennenzak terug naar
voor komen (kruipen, lopen, snelwandelen,…).
Tip: in de klas kan de pennenzak ook doorgegeven worden terwijl
de kinderen aan hun bank zitten. Gebruik maken van banken en
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stoelen in je ‘pennenzakkenrace’ (onder een stoel kruipen,
pennenzak onder de bank doorgeven,…).
Puzzel maken

< 5 min

puzzel

Iedereen krijgt een puzzelstukje. Opdracht: zonder iets te
zeggen de puzzel zo snel mogelijk maken (kan ook in
verschillende groepen).

Vingergymnastiek

< 5 min

/

Per 2:
- ga allebei zitten
- de ene legt beide handen gespreid op de tafel
- de ander zegt welke vinger(s) hij moet bewegen (vbn:
‘rechterduim’, ‘linkerwijsvinger en rechterpink’…)
- na één minuut wisselen
- uitdaging: idem met de tenen

Balanceerkunst

< 5 min

Meetlat

Neem een meetlat en leg die op je handpalm. Hou de meetlat zo
lang mogelijk in even- wicht. Neem daarna een ander voorwerp.
Doe hetzelfde met een pen op je wijsvinger, je duim, je pink,…

Gom vangen

< 5 min

Gom

Til een gebogen arm op tot horizontaal. Leg een gom op je
elleboog. Laat je arm opveren en vang de gom op. Als dat lukt,
heb je 1 punt.
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Voetbalmatch

< 5 min

/

De leerkracht tekent een voetbalveld op het bord. De wedstrijd
wordt op het bord gespeeld. De leerkracht volgt de weg van de
bal met krijt. De leerlingen zijn de supporters en volgen de
wedstrijd (leerlingen staan op hun stoel). De leerkracht
verdeelt de klas in twee groepen: de supporters voor de
thuisploeg en die voor de bezoekers. Als de bal dicht bij doel is,
beginnen de supporters te juichen. Bij een doelpunt gaan ze uit
de bol en zijn de andere supporters teleurgesteld. De bal kan
ook net naast het doel gaan en dan laten de supporters hun
teleurstelling horen. Na het laatste doelpunt gaat iedereen
terug naar huis. Dit wil zeggen dat iedereen weer gaat zitten.
Tips: dit spel kan zowel met als zonder geluid gespeeld worden.
Zeg vooraf dat de match bijvoorbeeld 3 minuten duurt en zet
een grote klok zodat de leerlingen de tijd mee kunnen volgen.

Blaasmatch

< 5 min

/

De leerkracht geeft aan ieder koppel een pingpongballetje. De
bank wordt het voetbalveld. Hurk elk aan één zijkant van de bank
zodat je neus op gelijke hoogte met de rand van de bank komt.
Blaas het balletje naar je tegenstander.
 valt het balletje over de achterste rand van je
tegenstander, dan heb je 1 punt verdiend; daarna is je
tegenstander aan de beurt.
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 valt het balletje onderweg op de grond (op je eigen helft),
dan heeft je tegenstander 1 punt verdiend en krijgt
hij/zij een kans.
 Wordt het balletje tegengehouden, of valt het over de
zijrand van het veld van je tegenstander dan heeft
niemand een punt.

Metronoom

< 5 min

/

Leg je linkerhand plat op de bank. Tik met je rechterhand op de
bank, afwisselend langs de linker- en de rechterkant van je
linkerhand. Begin dit ‘1 minuut durende tikconcert’ na het
startsein van de leerkracht. Tel het aantal tikken dat je maakt.
Wissel de functie van de handen voor het tweede tikconcert. De
hand die het meeste tikken maakt, is de ‘tikkerkampioen’.
Bespreek bij wie de linker- en bij wie de rechterhand
‘tikkerkampioen’ is.

Kringspelen

< 5 min

/

Geef verschillende kringspelen.
Neem zeker een kijkje op deze link:
https://nl.scoutwiki.org/Lijst_van_kringspellen
Laat de kinderen dit kiezen, veel plezier!
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Symbool

Naam
Spieren los

Tijd
< 5 min

Materiaal
/

Uitleg
Sta of zit op je plaats. De leerkracht of een kind van de
klas werpt een dobbelsteen. Elke zijde van die
dobbelsteen is een bewegingsopdracht. Voer de gegooide
opdracht uit. Verander regelmatig de oefeningen op de
zijden van de dobbelsteen zodat het de volgende keer
spannend blijft. (tip: leerlingen elk een persoonlijke
dobbelsteen laten maken)
-Benen strekken
-Armen strekken
-Vingers strekken
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-Rekoefeningen
-Benen buigen
-Heupen loszwaaien
-Gekke bek trekken
-Voorover buigen
-Zijwaartse buiging

Ontwaken

< 5 min

/

Laat je lichaamsdelen één voor één ontwaken. Dat wil
zeggen dat je maar één lichaamsdeel tegelijk mag laten
bewegen. Begin bijvoorbeeld zo: draai je hoofd zachtjes
rond, knipper met je ogen, beweeg je rechterschouder,
tokkel met de vingers van je linkerhand, draai met je
rechterpols, …, alle lichaamsdelen samen bewegen.

Blind standbeeld

< 5 min

/

Per 2: leerling 1 is geblinddoekt, leerling 2 vormt een
standbeeld, leerling 1 voelt aan het standbeeld en bootst
dit zo goed mogelijk na.

Kinderyoga Helen
Purperhart (
dierenkaarten)

< 5 min

/

De kinderen staan achter hun stoel.
De leerkracht toont een kaart (mag dit ook projecteren).
De kinderen voeren dit uit. Dan de volgende oefening en
zo gaat dit verder en verder tot wanneer alle
bewegingen uitgevoerd zijn.
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Bijlage 4: Sportdagen
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