
 

 

LESVOORBEREIDING BEWEGING 

A. Identificatiegegevens 

Student(e):  Stageschool:       

Klas:  Stageklas: 4 

Stageles nr.:    Mentor:       

Vaklector: Vergaert Siska Datum stageles:  

Stagelector:       Begin- en einduur:    

 

LEERGEBIED:  Bewegingsopvoeding ONDERDEEL:   

LESONDERWERP: Balspelen 

 
B. Inleidende rubrieken: 

 

LEERPLANSITUERING:  

 
• motorische competenties: 

DL-LO-BAL-04.01 - De leerlingen worden zich bewust van 
bewegingsvaardigheden eigen aan spelen 

DL-LO-BAL-05.02 - De leerlingen worden zich bewust van verschillende sport- en 
spelsituaties tijdens spelen 

• gezonde en veilige levensstijl: 

DL-LO-FGZ-01.02 - De leerlingen kunnen in groepen werken zonder elkaar te 
storen of de veiligheid in gevaar te brengen. 

• zelfconcept en sociaal functioneren: 

DL-LO-ZSF-10.02 - De leerlingen tonen ook respect voor anderen die niet zo 
bekwaam zijn in een bepaald onderdeel. 

DL-LO-ZSF-11.02 - De leerlingen passen spelregels eerlijk toe. 

BEGINSITUATIE: 

Voorkennis van de klasgroep:  

• De leerlingen hebben in het eerste en tweede leerjaar al met ballen gewerkt. Ze hebben ballen leren gooien en 
 leren vangen. Dit gebeurde ook al spelenderwijs 

• De kinderen zijn bij de turnmeester gewoon om na elke oefening op de turnrij te gaan staan.  

• Het stopsignaal van een oefening bij meester J. is 3 keer fluiten. 

Leerlingspecifieke gegevens: In te vullen na overleg met de mentor. Bevraag jezelf grondig. 

Organisatie: Er zijn onvoldoende ballen beschikbaar voor alle lln. Per 2 een bal is wel mogelijk  

HOOFDDOEL: ▪ omgaan met bewegingsbanen van anderen en van de bal. 

DOELEN: 
MAX. 4 

1. werpen een bal gericht naar een bewegend doel: medell. 

2. verplaatsen zich snel doorheen de zaal om tikker en medelln te ontwijken 

3. worden steeds vaardiger in het manipuleren van de bal. 

4. Bewegen geruisloos / luisteren aandachtig  



 

 

ONDERWIJS- EN LEERMIDDELEN: ▪ fluitje voor de leerkracht. 
▪ 4 mousse (lichte) ballen. 
▪ 2 sjaaltjes. 
▪ 4 fluovestjes. 
▪ 1 blinddoek. 

BRONNEN: ▪ Vergaert, S. (2020). Cursus beweging 1.1. Sint-Niklaas: Odisee Hogeschool 

▪ OVSG (z.j.). Leerplandoelen. Geraadpleegd op 7 juli 2020 via website: 

https://schoolweb.ovsg.be/ovsg/leerplan_login.aspx 

▪ DeSmet,G. (2000). Bewegingsspelen voor de lagere school. Sint-Niklaas: KaHo 
Sint-Lieven Hogeschool 

 
C.  Lesverloop: Leerinhouden en didactisch handelen 

 

FASE  1: instap - opwarming 

Timing: 9u25-9u40  Organisatievorm: verspreid Doelnr: 1, 2 

Materiaal: fluitje, mousse bal ( 2), partijvestje (8) 

 
Lk verzamelt lln op de turnrij en maakt algemene afspraken. 

• Tijdens de uitleg van een spel zwijgt en luistert iedereen. 

• Als je iets niet begrepen hebt, mag je na de speluitleg vragen stellen. 

• startsignaal = ‘start’. 

• stop- en stiltesignaal = 3 keer fluiten.  

• Iedereen blijft tijdens de spelen binnen het afgebakende terrein. 
 

Lk neemt 2 mousse ballen en 2 partijvestjes. Lk doet speluitleg. 

JAGERSBAL 

• 2 jagers, elk met een zachte bal, trachten de andere lln aan te werpen aan de benen. 

• Wie door de bal is geraakt aan de benen, wordt de nieuwe jager. 

• Elke jager heeft een partijvestje in de hand; dit wordt doorgegeven telkens er gewisseld wordt. 

• Afweren met de handen is toegelaten. 

Lk duidt 2 jagers aan en geeft hen elk een partijvestje en een bal. 

Lk geeft een waarschuwings- en startsignaal. 

Als Lk merkt dat het te eenvoudig is gaat ze over naar de gradatie.   

JACHT OP DE HERTEN: 

• 8 herten met een partijvestje  

• De jagers (= overige lln)  trachten via passenspel de herten aan te gooien met de bal.  

• Er mag niet gelopen worden met de bal. 

• Een hert dat wordt aangetikt met de bal wordt ook jager.  

• Als de 8 herten zijn aangetikt, worden er 8 nieuwe herten aangeduid door de leerkracht.  

Lk fluit 3x en vraagt aan de lln met bal om deze bij haar te brengen, aan de herten om de partijvestjes aan de 
kant te leggen en aan de anderen om op de turnrij te gaan staan. 

 



 

 

FASE  2: kern 

Timing: 9u43-10u  Organisatievorm 1: verspreid   
Organisatievorm 2/3/4: frontkring 

Doelnr.: HD, 1, 2, 3 

 

Materiaal: mousse bal (4) 

Lk legt het spel uit. 

PER AANTAL STAAN 

• rondlopen en op signaal een groepje vormen met opgegeven aantal  

Lk laat lln achtereenvolgend per 2, per 7 en per 5 staan. 

Lk vraagt lln per groep een kring te maken en te gaan neerzitten op de grond. 

Lk neemt 4 mousse ballen, geeft speluitleg en laat 1 groepje demonstreren. 

TIJGERBAL  

• Kringspelers passen de bal naar elkaar rond zonder zich te verplaatsen. 

• Tijger (= ll in het midden van de kring) tracht de bal te onderscheppen. 

• Kan de tijger de bal raken dan wordt hij vervangen door de kringspeler die de bal wierp. 

variatie 

- idem, tijger gaat na elke pas voor een andere kringspeler staan. Deze speler mag niet aangespeeld 
worden. 

Lk geeft het startsignaal. Lln spelen het spel 

Lk fluit 3x en vraagt groep1resp2 de bal weg te leggen en bij groep3 resp 4 aan te sluiten. 

Lk laat lln neerzitten. 

Lk geeft speluitleg en laat groep1-3 demonstreren. 

KROKODILBAL  

• Groep 1 maakt een kring; groep 3 vormt een kolom in het midden van de kring (= krokodil). 

• Kringspelers trachten via passenspel de staart van de krokodil aan te gooien. 

• Kringspelers mogen zich niet verplaatsen; de krokodil wel. 

• Wanneer de staart wordt geraakt of wanneer de krokodil verbroken wordt worden de rollen 
gewisseld. 

• De kop van de krokodil mag de bal afweren met de handen. 

variatie 

- idem, als de staart geraakt wordt gaat hij uit het spel; kringspelers trachten binnen 2’ speltijd zoveel 
mogelijk staarten af te gooien. 

Lk vraagt groep 2 en 4 zich gelijkaardig op te stellen en geeft het startsignaal; lln spelen het spel 

Lk fluit 3x vraagt 1 ll de bal weg te leggen, een andere de bal te brengen en iedereen een grote kring te 
vormen. Lk neemt een blinddoek. 

  



 

 

 

FASE  3: slot 

Timing:10u-10u05  organisatievorm: frontkring Doelnr.: 4 

Materiaal: mousse bal (1), blinddoek 

 
Lk legt het spel uit. 

DE BLINDE EN DE DIEF 

• De blinde zit in het midden van de kring met een mousse bal voor zich. 

• Op teken van de lk tracht een dief deze bal te stelen zonder dat de blinde dit merkt. 

• De blinde mag dit verhinderen door de dief aan te tikken met de bal.  

Lk duidt een blinde aan en blinddoekt hem/haar. 

Lk geeft 1 ll een teken. 

Lk zorgt voor stilte tijdens het spel. 

Lk duidt een andere blinde en dief aan. 


