
Lesthema: RENNEN EN SPRINGEN GROEP 3 - 4

SCHADUWLOOP
Kinderen vormen treintjes van drie leerlin-
gen. De voorste leerling bepaalt de richting, 
de anderen volgen. Na een fluitsignaal sluit 
de voorste weer achteraan.

Materiaal: 
Zie materiaal kern 1

De zaal is in tweeën gedeeld. De ene helft van 
de klas begint met de activiteit van kern 1, de 
andere helft start met de activiteit van kern 2. 

VERSPRINGEN
Aan deze kant van de zaal staan 3 oefeningen: 
•  Met een klein aanloopje op de dikke mat 

springen (afzetten van achter markers of 
vanuit een hoepel)

• Slootje springen 
− Van hoepel naar hoepel 
− Van matje naar matje

Materiaal: 
• 9 markers
• 1 dikke mat
• 6 matjes
• 10-12 hoepels 
•  3 banken of e.d. (om zaal in 2 delen te 

verdelen)

• Zet al het materiaal vooraf klaar.
•  Kinderen mogen niet op het materiaal 

(wel over de banken springen).

•  De twee rijen hoepels liggen op 
verschillende tussenafstanden

•  Bij de dikke mat: rechtdoor van de mat 
aflopen en dan teruglopen.

•  Laat alle kinderen alle oefeningen enkele 
keren uitvoeren en verdeel daarna de 
groep in drie niveaugroepen. Iedere groep 
oefent enkele minuten op een station. De 
tussenafstand van de hoepels en matjes 
kan daarbij aangepast worden.

Inhoud Didactische tips Organisatie
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SLOOTJE SPRINGEN 
Er liggen 2 ‘banen’ met slootjes, de  
tussenafstand is verschillend.

Kinderen lopen z.s.m. van start naar finish. 
De bedoeling is dat kinderen met een 
drie-pasritme lopen.

Materiaal: 
• 6 pylonen/markers
• 12 springtouwtjes 
• 6 hekjes
Alternatief voor hekjes:
• Dozen
• Pylonen met een latje/touwtje

•  Zorg voor voldoende uitloop bij de muur.
•  Kijk goed naar het niveau van de kinderen; 

als het goed gaat kun je een lage ‘horde’ in 
de baan zetten.

• Zet de ‘horde’ op 2/3 van de sloot.
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Ter afsluiting mogen de kinderen zelf een 
situatie uit de kern kiezen om nogmaals te 
oefenen.

Materiaal: 
Zie materiaal kern 2
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Zie kern
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