
Inhoud Didactische tips Organisatie
OVERGOOIEN
De zaal is in drie vakken verdeeld. De 
kinder-en zijn verdeeld in tweetallen. Een 
leerling staat in het ene buitenste vak, de 
andere staat in het andere buitenste vak.

Materiaal: 
• voor ieder tweetal een tennisbal

• Variaties mogelijk:
− Gooien met stuit in middenvak
− Gooien via de muur aan de overkant
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DRIEKAMP
De zaal is in drie vakken verdeeld, met drie 
verschillende onderdelen. De groepen blijven 
bij ieder station 7 minuten. De drie onderdelen:

Hoogspringen
Hoogspringen met een schaarsprong. Hoe 
hoog kun je springen?

Pylonen gooien
Op een kast staan 5 pylonen. Er zijn twee 
groepen en de situatie is dubbel uitgezet. 
Welke groep heeft als eerste de pylonen van 
de kast af gegooid?

Estafettelopen
De twee groepen lopen tegen elkaar. Het team 
staat op de mat. De eerste loper loopt om de 
pylonen en geeft het stokje aan de volgende. 
Welk team loopt het snelst?

Materiaal: 
• 4 banken
• 2 (korfbal)palen 
• 1  elastiek(en)
• 2 kasten
• 10 pylonen 
• zo veel mogelijk werpballen 

en/of tennisballen
• 2 matjes
• 4 pylonen
• 2 estafettestokjes

• Maak 6 groepen. 
•  Binnen de tijd kan een wedstrijdje vaker 

herhaald worden.
•  Je kunt eventueel een puntentelling bij 

houden.

Pylonen gooien:
•  Maak een zodanige opstelling dat kinderen 

niet naar elkaar toe gooien.
•  Aan het begin van ieder spel heeft ieder 

team evenveel ballen. Je kunt als ver- 
zamelpunt bijvoorbeeld bakken of 
manden gebruiken.

•  Spreek af hoe en wanneer de werpballen 
gehaald mogen worden. Bijvoorbeeld: als 
ik fluit heb je 10 tellen de tijd om zo veel 
mogelijk ballen te verzamelen (daarmee 
wordt de les extra intensief).KE
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DRIJFBAL
In het midden van de zaal ligt een bal, aan 
weerszijden van de zaal staan kinderen  
achter banken, de tennisballen zijn verdeeld 
over de twee groepen.

Op signaal van de docent proberen de 
kinderen de tennisballen op de bal te gooien, 
zodat de bal naar de overkant ‘gedreven 
wordt’.

Als de ballen op zijn, geeft de docent een 
teken dat de ballen verzameld kunnen 
worden. Leerlingen krijgen 10 seconden de 
tijd om ballen te verzamelen.

Materiaal: 
• 1 bal (bij voorkeur zo groot mogelijk) 
•  zo veel mogelijk werpballen 

en/of tennisballen
• 4 banken 
• evt. 2 kasten

•  Van ieder onderdeel een groep naar de 
ene kant van de zaal en een groep naar de 
andere kant.

•  Zet de banken die de vakken markeren 
meer naar buiten (leerlingen kunnen dit 
doen)

•  Als kinderen dit eng vinden, kun je aan 
iedere kant van de zaal een kast neer 
zetten waar kinderen achter kunnen 
schuilen.
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