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Als de zon schijnt …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

als ie boven aan de hemel staat is 't net of alles beter gaat  

alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

iedereen komt uit z'n winterslaap door die mooie rooie koperen knaap  

alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

niemand is zich meer van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeblust  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

en de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

 

heel de wereld is een bloemtapijt, en de buurvrouw een mooie meid  

alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle klucht  

alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

alle ziekenhuizen raken leeg, en de bakkersvrouw rolt door het deeg  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur, overal hangt zo'n zalig, zoete geur  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

 

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

en terrasjes zitten overvol, alle mensen raken uit hun bol  

o wat is het leven fijn in de zon  

als de zon er toch niet was geweest was er nooit een reden voor een feest  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt 
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                Wat is spelen ?  

‘Wat deed je vandaag op school ?’ vraagt mama.  

‘Ik heb gespeeld’, antwoordt de kleuter. 

Maar wat bedoelt de kleuter ?  

 volwassenen ‘vertalen’ hun manier van spelen naar de kinderen. Spelen voor volwassenen is een 

gezelschapsspel, niet ernstig bezig zijn, een spel op de computer …  

 volwassenen die inzien dat spelen leren is zullen andere kansen bieden aan hun kinderen dan 

volwassenen die vinden dat spelen maar een ‘stilhouder’ is.  

1. prettig - het zorgt voor een positieve ervaring en een grote betrokkenheid 

(spelen is leuk, het brengt spanning in wat ik doe) 

2. vrijheid - kleuters bepalen zelf wàt ze doen met de materialen en welke betekenis 

ze eraan geven.  

(een deken wordt een tent, gekleurde papiertjes zijn geld, houten stokjes 

zijn lepels, met die pet ben ik een politieagent…) 

3. regels - de kleuter kan spelen binnen begrenzingen 

(als ik politieagent in het parcours ben heb ik een bepaalde rol en bij die rol 

horen bepaalde regels – ik weet dat er bepaalde beperkingen zijn met 

materiaal, tegenover anderen … ) 

4. vrijwillig 

 

- een kleuter kan je niet dwingen of opleggen om te spelen. 

(als een kleuter niet speelt kan dat te maken hebben met betrokkenheid … 

in het aanbod is er niet echt iets dat ervoor zorgt dat hij zich aangetrokken 

voelt … of hij weet niet hoe hij kan spelen … of er is geen contact met de 

andere kleuters …  ) 

5. open en flexibel - het gaat over een proces, minder over een product.  

(kleuters gaan eerst experimenteren en komen later tot een spel) 

 

                 Kennen jullie deze nog ? 

1. Buitenspelen is pauze, geen leertijd.  

2. Buiten is het spel van de kinderen, daar moei ik mij niet mee.  

3. Ouders vinden het vervelend dat de kinderen buiten vaak zo vies worden.  

4. 15 minuten speeltijd is veel te kort, de moeite niet om materialen uit te halen.  
 

                 Kinderen spelen veel minder buiten …  

- Kleuters mogen, willen kunnen vanuit hun thuissituatie steeds minder buitenspelen  

(tijd – te druk verkeer, over bescherming van onze kinderen, huidige maatschappij … ) 

- Er zijn te weinig geschikte speelgelegenheden in de buurt (vaak onveilig) 

- Kleinere gezinnen 

- Andere culturen hechten veel minder belang aan spel.  

- Spelen is teveel lawaai en teveel rommel 

- Onze kinderen behoren tot de achterbankgeneratie 

Hun lichamelijke en (senso)motorische conditie is alarmerend ! 

 

                 Kenmerken van buitenspelen.  

UITDAGING!Er vallen ineens veel beperkingen weg die we in de turnzaal wel hebben. 

1. Uitgedaagd door de ruimte :  

Vrijheid   De kls kunnen bijna onbeperkt lopen, fietsen, … en zijn niet beperkt tot een hoek in de klas. Kls 

leren afstanden inschatten, ruimtelijke begrippen, verschillende perspectieven, lichaamsbewustzijn…  

Uitdaging  De ruimte durven gebruiken – uithoudingsvermogen – doorzettingsvermogen – 

ondernemingslust – lichamelijke uitdagingen – afstanden en snelheden – eerste ervaring als 

verkeersdeelnemer – …  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=32pjYhW11Ah8tM&tbnid=Zb7OQNRSgtv8dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vriendinnen.be/blog/p/detail/buitenspelen-hoe-doe-je-dat&ei=xPxKUY-xC8qU0AWcoIGgAw&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNFn7foSyhcAaAzpcwvIl2fUSejxDg&ust=1363955225954601
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pb9Bjil_9KCg7M&tbnid=HO7w0HgvPdyozM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1219227/buiten-spelen-vermindert-kans-op-bijziendheid.aspx&ei=mb5KUfusJeSt0QXqtYH4CA&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNFScwndhbUANcDTLYp_G_Evm19uKw&ust=1363939349696445
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pb9Bjil_9KCg7M&tbnid=HO7w0HgvPdyozM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1219227/buiten-spelen-vermindert-kans-op-bijziendheid.aspx&ei=mb5KUfusJeSt0QXqtYH4CA&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNFScwndhbUANcDTLYp_G_Evm19uKw&ust=1363939349696445
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pb9Bjil_9KCg7M&tbnid=HO7w0HgvPdyozM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1219227/buiten-spelen-vermindert-kans-op-bijziendheid.aspx&ei=mb5KUfusJeSt0QXqtYH4CA&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNFScwndhbUANcDTLYp_G_Evm19uKw&ust=1363939349696445
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pb9Bjil_9KCg7M&tbnid=HO7w0HgvPdyozM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1219227/buiten-spelen-vermindert-kans-op-bijziendheid.aspx&ei=mb5KUfusJeSt0QXqtYH4CA&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNFScwndhbUANcDTLYp_G_Evm19uKw&ust=1363939349696445


Pagina 3- Als de zon schijnt … - PEDIC schooljaar 2015-2016 

2. Uitgedaagd door de soorten materialen :  

Vrijheid  De keuze van materialen (groot, lawaai, rijdend, grof motorisch, … ) - het materiaal kan vrij 

ingezet worden in nieuwe spelsituaties – gemakkelijk wisselen van materialen en daardoor van spel –  

Uitdaging  klimmen op materialen, klauteren, rollen, rennen, … - er kan meer geëxploreerd worden met 

natuurlijke materialen, zand, gras, aarde, water, hout, struiken, plantjes, stenen … - fietsen, hardlopen, 

steppen, rolschaatsen, rijdende karren, ballen, springtouw, loopklossen 

3. Uitgedaagd door mogelijkheden in geluid :  

Vrijheid  Er zijn weinig of geen grenzen aan stemvolume – ook muziekinstrumenten en materialen die 

lawaai maken kunnen ingezet worden.  

Uitdaging  binnen de grenzen omgaan met deze vrijheid, spel ‘anders’ uitbreiden, er kan gejuicht worden 

bij een wedstrijd … kleuters krijgen andere mogelijkheden door deze vrijheid in inleving van situaties.  

4. Uitgedaagd door mogelijkheden in snelheid : 

Vrijheid  er kan sneller gefietst en gelopen worden ..  

Uitdaging  er kunnen wedstrijdjes georganiseerd worden met de stopwatch,  spel kan avontuurlijker, 

risicovoller, grenzen kunnen verlegd worden… vooral jongens hebben hier behoefte aan.  

5. Uitgedaagd om meer Initiatief te nemen :  

Vrijheid  Doordat kleuters minder afhankelijk zijn van regels zoals in de hoeken, kunnen ze hier andere 

initiatieven nemen in het spel. Kleuters voelen ook minder de behoefte om hier aan de verwachtingen van 

een volwassene te gaan voldoen. Ze zijn meer zichzelf omwille van het gevoel van vrijheid. Ze wanen zich 

onbespied.  

Uitdaging  de grootste uitdaging hier zit bij de leerkracht … betrouwbare observaties ! Voor de kleuters is 

er de uitdaging dat ze opgedane ervaringen op een andere manier gaan kunnen verwerken. Ze kunnen 

zich hier echt gaan uitleven en ontladen … bevrijden van gevoelens van onmacht en afhankelijkheid. 

6. Sociale uitdaging :  

Vrijheid  Er is volop gelegenheid om sociale contacten aan te gaan, rollen uit te proberen en 

machtsverhoudingen af te tasten.  

Uitdaging  Vriendschappen anders uitbouwen dan in de klas, samen conflicten op lossen, problemen 

zelfstandig oplossen, meer rekening houden met elkaar.  

Als leerkracht zal je meer moeten tussenkomen bij conflicten en kleuters coachen om deze zelf te gaan 

oplossen. Kleuters gaan vaak primair reageren of zoals ze het thuis geleerd hebben. 

 

 

 

 

 

   Dit kan niet in de klas/zaal … wel buiten                Yoghurtpotjes onder elkaar                       Dichtbij de natuur …  

                     met gaatjes … giet bovenaan water … en ervaar … 
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                 Buitenspel op de ontwikkeling van een kind.  

Leerkracht 

 

KIND 

 

   Materiële      Andere 

          omgeving              kinderen 

 

 

 Buitenspelen biedt kleuters unieke mogelijkheden die belangrijk zijn voor de totale ontwikkeling.  

Het is een noodzakelijke aanvulling. Als leerkracht is kennis hierover belangrijk ! 

 

                Speltypes. 

Als we rekening willen houden met de verschillen van kleuters kunnen we ze ‘onderverdelen’ in volgende 

types. Uiteraard zijn er overlappingen.  

De vier leertypes kunnen we op de leerstijlen van Kolb leggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOET ERTOE ! 

Grootste beïnvloeder 

van de andere factoren. 

Staat bovenaan. 

Gangmaker. 

 
Het hart van de driehoek. 

Onderwijsbehoeften centraal. 

SPEL  

 

Stimuleren elkaar. 

Leren van elkaar. 

Helpen elkaar 

ontwikkelen.  

 

Stuiven op iedere impuls af, voegen 

zich ongeremd in bestaand spel, 

maken soms ongewild dingen van 

andere kinderen stuk en zijn duidelijk 

aanwezig. Ze hebben veel ruimte 

nodig en houden van groot 

speelgoed. Ze wisselen buiten vaak 

snel van spel. Deze kinderen kunnen 

vaak moeilijk risico’s inschatten en 

daardoor in gevaarlijke situaties 

belanden. 

 

Hebben veel energie en weten 

meestal niet van opgeven als ze hun 

tanden eenmaal ergens hebben 

ingezet. Ze houden ervan om eigen 

oplossingen te verzinnen en houden 

er een eigen logica op na. Het zijn de 

uitvinders of de onderzoekers die 

willen weten hoe en waarom iets 

werkt. Denkers kunnen zich meestal 

goed alleen vermaken, maar zijn ook 

bereid tot samenspel. 

 

Zijn ondernemers, regelaars. Het zijn 

kinderen die ervan houden om 

dingen te construeren en te maken. 

Zoals een huis van planken en kisten, 

een hut van takken en doeken, een 

zandkasteel met torens. Ze zijn sociaal 

betrokken en nemen graag de 

leiding. Deze kinderen hebben 

behoefte aan materialen  om te 

construeren en aan spel met 

spelregels en rolverdeling 

 

Kijken eerst toe hoe dingen in hun 

werk gaan, ze leven op hun 

zintuigen en zijn gericht op details 

en uiterlijkheden. Ze willen alles 

horen, zien, voelen en proeven. Ze 

houden ervan te dromen en te 

fantaseren, genieten van emoties 

en zijn vaak introvert. Zij houden van 

verzamelen en kunnen buiten 

‘mooie dingetjes’ zoeken. 
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                 Indeling van de speelplaats. 

- Om voor elk kind wat wils te geven is het goed om de speelplaats in zones in te delen. Op die manier kan 

je een gevarieerde speel-leeromgeving aanbieden.  

Je speelplaats kan bestaan uit verschillende ‘gebieden’. 

* Open ruimte 

- Ruimte waar kleuters volop kunnen bewegen, grove motoriek inoefenen, samen spelen, 

regelspelletjes, rijden met fietsen, karren …  

Er kan getekend worden met stoepkrijt, of vaste lijnen, wegen, hinkelbanen, springvelden, labyrint, doolhof, 

getallenlijn, letterhinkelspel …  

* Klim- en klauterdeel 

Het klim- en klauterdeel is bedoeld voor grootmotorische activiteiten, spanning en uitdaging.  

Vele kant-en klare speeltoestellen zijn zorgvuldig ontworpen.  

* Zandgedeelte 

Zand oefent een enorme aantrekkingskracht uit op kleuters. Zorg dan ook dat dit gedeelte ruim genoeg is. 

De zandbak kan een bak zijn waar alle types van kleuters hun ding in vinden. Van de kleuter die gaat voor 

een wedstrijdje verspringen als voor de kleuter die op het tafeltje rustig taartjes maakt, of verkoopt door het 

raampje in de zandbak.  

Het zandgedeelte kan dus uit één of twee zandbakken bestaan waar er verschillende mogelijkheden zijn.  

 - gedeelte om met grote scheppen kuilen te graven en bergen te maken, te stoeien en te 

 springen in het zand.  

 - gedeelte dat geschikt is voor imitatie en rollenspel : werktafeltjes, speelaanleiding zoals 

 tussenschot, raam, loket …  

 - een gedeelte waar kinderen kunnen koken, bakken en braden.  

 - pannen, vergieten, schalen, borden, lepels …  

 - vormpjes, emmertjes, zeven, … 

 - vrachtauto’s, hijskranen, ..  

 - pvc buizen 

 - stukken landbouwplastiek of afdekzeilen 

 - plaats waar water en zand samen mogen 

 - mogelijkheid om zand te vervoeren  

* Waterzone 

Kan een wisselbare bak zijn die niet altijd gevuld is met water, maar ook eens met keien, herfstmaterialen. 

Het kan ook een waterwand zijn.  

 

Een watertrap aan een wand met kosteloze materialen – snel stromen, traag stromen, overlopen … 

Natuurlijk heb je bij warm meer mogelijkheden om water op de speelplaats te halen.  

- een tuinslang met gaatjes op een kraan aansluiten zorgt voor leuke fonteintjes 

- waterbakken / opblaasbadjes 

-  grote en kleine emmers, gieters, pvc-buizen, trechters, petflessen, spuiten … 
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* Rustige ruimten 

Op verschillende plaatsen zijn hoekjes ingericht waar kleuters kunnen knikkeren, rollenspel spelen, zitten en 

praten, elastieken, hoelahoepen… afgeschermd door struikjes, haagjes, waar kinderen rustig kunnen zitten 

en bezig zijn … houten huisjes, hoekjes waar een kleuter zich even kan terugtrekken… 

* Onverhard deel 

Gras is een heerlijke zachte ondergrond die erg geschikt is om tenten op te zetten, 

rollen,  koprollen, picknicken, … Nadeel van gras is : het groeit, het is niet altijd 

bestand tegen intensief gebruik, en het blijft lang vochtig. Kunstgras kan een 

alternatief zijn maar dan missen de kleuters de sensorische ervaring van gras.  

 

                 Algemene aandachtspunten. 

* Niveauverschillen. 

De ruimte wordt minder saai en geeft een spannende indruk. Kleuters kunnen de ruimte bekijken vanuit 

verschillende perspectieven, want als je hoger staat zien de dingen er anders uit dan op de grond. Het 

kunnen heuvels zijn die met elkaar verbonden zijn, er kan een kuil of greppel zijn, misschien wel een laag 

gedeelte met afsluitbare afvoer waar je in de zomer in het water kan spelen en in de winter een mini 

ijsbaan hebt, het geeft klimmogelijkheden …  

* Afscheidingen 

Tussen de verschillende zones, verstopplekjes, klimobjecten, windvangers, houten paaltjes, klimmuurtje, een 

schot, struiken, een haag, aarden wal, grote keien, een liggende stam, … 

* Natuur  

Kinderen spelen meer betrokken en langer met natuurlijke materialen, drukke kinderen lijken rustiger te 

worden … Speelgroen, struiken, bomen, bloemen, klassentuintjes, … 

 

http://www.focus-wtv.tv/video/mooiste-speelplaats-van-het-land 
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In de praktijk. 

Bewegingsmaterialen.  

- Ballen – ballonnen – strandballen –  

tennisballen – proppen papier …  

- Combineren met emmers,  

bakken, manden … = gooien en mikken 

- Hoepels – werpringen - loopklossen –  

elastiek – parachute - kranten … 

- Hinkelspelen aanleren 

- Materialen in boxen aanbieden. 

- Groepsactiviteiten : touwtrekken –  

bal overgooien – elastieken –  

verspringen – verstoppertje …  

- Doe beroep op spelotheek  
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Rijdende materialen.  

- Karren – fietsen – step – buggy’s –  

loopfietsen – kruiwagens –  

driewielers – trekkarren  …  

Doe beroep op ouders hiervoor !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-NiZpyR3goEI/UkctnqFEyeI/AAAAAAAAAms/RITm2PcmcYA/s1600/SAM_1588.JPG
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Constructiematerialen.  

- bouwen (bakstenen – Ytong – kiezels –  

houten blokken … ) 

- afvoerbuizen – regenpijpen … 

- tractors met laadbak – bouwvakkers- 

helmen – gereedschapskist …  

- kampen en tenten bouwen : lakens –  

stokken, een draad spannen over de  

speelplaats – wasspelden – touwen … 

- kratten – kartonnen dozen – stoelen –  

tafels – paraplu’s  
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Meer dan een zandbak.  

- VARIATIE ! 

- tractors – vrachtwagens - buizen –  

plankjes – strooi- en zeefmateriaal –  

deksels – tafeltjes in de zandbak –  

kastanjes/steentjes verstoppen –  

nat zand – takjes, stofjes, schelpen,  

… om taartjes te versieren – vormpjes –  

bakjes, strooibussen, wereldspel- 

materiaal als popjes, autootjes, 

huisjes… , borstels in verschillende  

soorten, vuilblikjes …  
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Muzische materialen.  

- Muziekinstrumenten : drumhoekje –  

percussiemateriaal – potten/pannen –  

tonnen – omgekeerde metalen emmers … 

- Rollenspel : verkleedkleren – hoeden –  

sjaals – handtassen – oude gsms –  

paraplu’s – prullenbak …  

- Reismateriaal : rugzak – tentje – oude  

fototoestellen – verrekijkers – picknick- 

mand …  

- Tekenmateriaal : bord/stoep krijt –  

verfborstels met water – sponsen/proppen stof/verfrollen met water …  

Je kan krijt verpulveren, daar een beetje water bijdoen en je kan schilderijen maken !  
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              Stoepverf : 

               - maïzena 

               - water 

               - paar druppeltjes 

                verf 
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Actief met afsluitingen.  

- regenpijpen aan afsluitingen 

- weven doorheen de afsluiting 

(Yarn bombing)  
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Kookhoekje.  

- oude keuken- en huishoudmaterialen –  

potten, pannen, houten lepels, soeplepels,  

pollepels, taartenvormen …  

- natuurlijke materialen : steentjes,  

dennenappels, schelpen, kastanjes, 

veren, zand, aarde, gras …  

(mud kitchen – modderkeuken) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559401534098641&set=pb.114545041917628.-2207520000.1382730246.&type=3&theater
http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a8/67/1a/a8671a2260c0391f762a55e9dc0fe2c8.jpg
http://stompinginthemud.blogspot.ca/2013/06/stomping-in-mud-kitchen.html
http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a2/38/6c/a2386c575c02603b460e45dcf57f4e4e.jpg
http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c7/02/a8/c702a878a0c799517843a1fdc34b797f.jpg
http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/3e/dd/4f/3edd4f853586d51a0266a0171aef87a5.jpg
http://followpics.net/outdoor-mud-kitchen-love-this-idea/
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Poetsmaterialen.  

- veegborstels – stoffer en blik – waslijn 

met wasknijpers – wasmanden met  

wasgoed – sponzen – emmers met sop –  

schuurborstels …  
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 Een regenkoffer.  

- regenjassen – paraplu’s – plastic  

flessen – kannen – regenpijp – 

dakgoot – verfborstels …  
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Een windkoffer.  

- windmolentjes – vliegers – plastic zakken –  

windscherm – zeepbellen – vlaggen …  
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Een zonnekoffer.  

- zonnehoedjes – petten – zonnebrillen –  

lege flacons van zonnemelk – parasolletjes –  

krijt om schaduwen te tekenen …  

- waterspelen : vullen – gieten – legen …  
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Focus je op de natuur …  

Elk seizoen geeft andere uitdagingen, materialen …  

zomer : zon en water 

herfst : herfstvruchten – regen – wind …  

winter : sneeuw – ijs – koude …  

lente : bloemen – kriebeldiertjes …  

En … laat de natuur dichter bij onze kinderen komen.  

Investeer in een groene speelplaats …  
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Losse ideeën. 

Peperboekenhuisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bank rond een boom 
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Peper en zout huisje 
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Jouw buitenspel onder de loep.  

Een rijk milieu.    
 

Op onze speelplaats kunnen we zorgen voor drie ruimtes : een avontuurlijke zone, een sport- en 

spelzone en een rustzone waar kinderen geborgenheid kunnen vinden. 
 

   

 

We maken soms gebruik van tijdelijke afscheidingen : een hekje, dozen, doeken, …. Om een tijdelijke zone te creëren 
 

   

 

We zorgen ervoor dat thema’s van binnen ook buiten de kans krijgen. We proberen aan te sluiten bij wat er leeft bij kleuters. 

Bv : de speeltoren is tijdelijk een riddertoren, er zijn planten of dieren waar kinderen kunnen voor zorgen, … 
 

   

 

Er zijn extra inspanningen gedaan om kleuters onderzoek- en experimenteerkansen te bieden 
 

   

 

Het aanbod van materialen, activiteiten en spelletjes spreekt een waaier van ontwikkelingsgebieden aan: motorische 

ontwikkeling, muzische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling 
 

   

 

Kleuters krijgen extra spelimpulsen of –ideeën door kleine veranderingen die hen verrassen en stimuleren. Er is afwisseling in 

de materialen en activiteiten. 
 

   

 

Er wordt gebruik gemaakt van een handig opbergsysteem, waarbij kinderen zelfstandig materialen kunnen nemen en terug 

opbergen. 
 

   

Een rijk activiteitenaanbod.    
 

Succesnummers in materiaal en activiteiten worden herhaald, zodat kleuters veel kansen krijgen om hun spel te ontplooien 

en nieuwe ideeën met het materiaal kunnen ontwikkelen. Betrokkenheid is hierbij richtinggevend. 
 

   

 

Er is een (divers) aanbod aan kosteloze materialen te vinden (zoals kleden, lappen, autobanden, planken,dozen, kussens, 

afgezaagde boomstammen, plastic buizen, …) en/of minder voor de hand liggende materialen (zoals bezems, kisten, 

kratten, speelvaten, grote dozen, buizen, kussens, touw, …). 
 

   

 

Er zijn ‘binnenmaterialen’ te vinden die ook buiten gebruikt kunnen worden, zoals de timmerbank, 

muziekinstrumenten, boekjes, poppenspulletjes, een keukentje, garage, … 
 

   

 

Muzische activiteiten worden geregeld buiten grootser opgezet, waar ze luidruchtiger, actiever, ‘anders’ …kunnen 

gebeuren. 
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Een rijke begeleiding. 

 
 

 
 

 
 

 

Regels en grenzen zijn functioneel: ze zorgen voor een vlot verloop van de activiteiten en bevorderen het nemen van 

initiatieven. 
 

   

 

De regels en afspraken zijn zo duidelijk voor de kleuters dat de leerkracht daar zelf nog weinig tijd aan moet besteden en 

hij/zij mee kan doen met de activiteiten van de kinderen. 
 

   

 

Regels en grenzen worden aan de kinderen uitgelegd, rekening houdend met hun bevattingsvermogen. (taal, picto’s, 

foto’s,…)  
 

   

 

De verschillende keuzemogelijkheden worden vooraf overlopen en besproken, zodat kleuters zich er voldoende bewust van 

worden en weten wat ze kunnen doen. 
 

   

 

Tijdens het voorstellen of inleiden maakt de leerkracht goed duidelijk wat de activiteit inhoudt, zodat kinderen zich kunnen 

voorstellen wat er leuk aan kan zijn. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid en motiveert hen verder te exploreren. 
 

   

 

Tijdens de spelmomenten geeft de leerkracht impulsen, hints, of materiaal om het spel te verrijken, zodat de kleuters weer 

een hele tijd verder kunnen. 
 

   

 

De leerkracht gaat met zijn blik regelmatig alle kinderen af (niet de groep als geheel). Hij/zij geeft impulsen aan kinderen die 

moeilijk tot spel komen. 
 

   

 

Tijdens het spel probeert de leerkracht  kleuters  te observeren al of niet ifv een vooropgesteld doel 
 

   

 

Tijdens het spel heeft de leerkracht oog voor het samenspel van de kinderen en helpt hen hierbij 
 

   

 

Na het spel buiten neem ik de tijd om met de kleuter te reflecteren over hun spel door gesprek en/of foto’s en tekeningen 
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Schoolfiche : ZANDBAK 

 Jongste kleuters Oudste kleuters 
Materialen : 

 

Box1 : schoppen, harken, emmers, 

vormpjes,… 
 

Box2 : verschillende soorten zeven, 

strooibusjes, trechters, lepels, maatschepjes, 

… 
 

Box 3 : verschillende voertuigen 
 

Box4 : verschillende soorten buizen 
 

Box5 : takken, touwen, schelpjes, 

natuurmaterialen : nootjes, eikels, 

dennenappels, … 

4 borstels 

4 handborstels 

4 vuilblikken 

Hoe, wat, waar, wanneer … 
 

- Niet tijdens de speeltijd 

- Bij droog weer in de voormiddag na de 

speeltijd 

- Tijdens de middag van 12.15u tot 12.45u op 

  maandag en donderdag 

- Kleuters kiezen, samen met de juf, één of  

  meerdere boxen 

Hoe, wat, waar, wanneer …  
 

- Niet tijdens de speeltijd 

- Bij droog weer in de namiddag max. 5 

kleuters 

  per klas 

- Tijdens de middag van 12.15u tot 12.45u op 

  dinsdag en vrijdag 

- Kleuters kiezen, samen met de juf, één of 

  meerdere boxen 

Afspraken : 

 

Veiligheidsafspraken : 
 

Niet met zand gooien 
 

Organisatorische afspraken : 
 

- Bouwwerken in het zand of op de 

zandplanken maken, niet op de stenen 

- We blijven met het zand in de blauwe zone 

- Speelgoed in de juiste boxen opruimen (met 

hulp van KL) 
 

Pictogrammen : 
 

- Klaspictogram om te verzamelen en naar 

de klas te gaan 

- Foto’s op de materiaalboxen 

Veiligheidsafspraken : 
 

Niet met zand gooien 
 

Organisatorische afspraken : 
- Bouwwerken in het zand of op de 

zandplanken maken, niet op de stenen 

- We blijven met het zand in de blauwe zone 

- Speelgoed in de juiste boxen opruimen  

- Boxen op de juiste plaats in het rek zetten 

- Bij opruimen blauwe zone vegen. 
 

Pictogrammen : 
- Klaspictogram om te verzamelen en naar 

de klas te gaan 

- Foto’s  en picto’s op de materiaalboxen 
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 Picto’s op het rek 

 

Aandachtspunten voor observatie  - Tijdens het spel probeert de leerkracht  kleuters  te observeren al of niet ifv een 

vooropgesteld doel 
 

- Tijdens het spel probeert de leerkracht  kleuters  te observeren ifv sociale vaardigheden, 

ongewenst spel, ongewenst spelgedrag en helpt de kleuters hierbij (conflicthantering)  
 

- Tijdens het spel probeert de leerkracht  kleuters  te observeren ifv spelkwaliteit en spelvariatie 
 

- Tijdens het spel heeft de leerkracht oog voor het samenspel van de kinderen en helpt hen 

hierbij 
 

Aandachtspunten voor begeleiding - Vooraf de keuzemogelijkheden met de kinderen overlopen. 

- Impulsen, hints, of materiaal om het spel te verrijken, zodat de kleuters weer een hele tijd 

verder kunnen 

- Materiaal keurig en overzichtelijk aanbieden 

- Afwisseling in het materiaal aanbrengen 

- Kleuters aanmoedigen om te spelen  

- Aandacht geven aan het spel van de kleuters 

- Meespelen met de kleuters 

Aandachtspunten voor 

verdieping/verbreding 

- Welke boxen bieden we aan ? 

- Welke nieuwe elementen kunnen we aanbrengen bij verschillende thema’s ?  

Dominante ontwikkelingsaspecten 

(OA), ontwikkelingslijnen (OL) 

en leerplandoelen (LP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 3 : Zich als persoon present stellen.  
 

OL : Impulsief eigen verlangens naar voren 

schuiven → 

 

OA 3 : Zich als persoon present stellen 
 

OL : → op een begrijpelijke en aanvaardbare 

manier voor zichzelf en voor anderen 

opkomen. 

LD :  
- WO 4.14 : Kinderen kunnen zich op een passende manier weerbaar opstellen.  

- Dr. Spel 7.4 : Dat houdt in dat ze tijdens het spel met een eigen expressiestijl durven inspelen 

op ervaringen, gevoelens, ideeën en fantasieën van anderen.  
 

OA 12 : Initiatief nemen. 
 

OL : Experimenteren met materialen → 

 

OA 12 : Initiatief nemen.   
 

OL : → plannen maken om constructief met 

materialen iets te ondernemen.  
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LD :  
- WO 0.8 : Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders.  
 

OA 37 : Eigen ervaringen creatief uitdrukken 

in muzische expressievormen (creëren) 
 

OL : Al manipulerend zintuiglijke ervaringen 

opdoen → 

 

OA 37 : Eigen ervaringen creatief uitdrukken 

in muzische expressievormen (creëren) 
 

OL : → er van genieten ervaringen op een 

gevarieerde wijze te kunnen uitdrukken en 

verwerken. 

LD :  
M.O. 12 : Erop gericht zijn de eigen ervaringen, ideeën, gevoelens en waardering in muzische 

talen uit te drukken.  

WO 3.6 : Kinderen combineren woord, beweging, beeld, drama, muziek … om de ervaringen 

rond een thema of project naar anderen te communiceren.  
 

OA 44 : Grootmotorische bewegingen 

(basisbewegingen)  

hanteervormen : ooghand en oogvoet 

coördinatie.  
 

OL : Basisbewegingen ontwikkelen → 
 

 

OA 45 : Kleinmotorisch bewegen 
 

 

 

 

 

 

 

OL : Experimenteren met kleinmotorische 

technieken (wrijven, doppen, trekken …) 

LD :  
- Bew. D1.1.4.1. : De kleuter neemt nauwkeurig kleinere dingen vast tussen twee vingers, hij 

kan met kleiner materiaal spelen.  

- Schrift 2 : De kleuter kan fijnmotorische bewegingen uitvoeren die bij schrift een rol spelen.  
 

OA 60 : Kennis en ervaringen selecteren en 

onderzoeken.   
 

OL : Manipulerend kennis en ervaringen 

opdoen →communiceren over kennis en 

ervaringen 

 

OA 60 : Kennis en ervaring selecteren en 

onderzoeken.   
 

OL : → onderzoekend ervaringen opdoen en 

verklaringen zoeken → voorspellingen maken 

en onderzoekend nagaan of de 

voorspellingen kloppen 

LD :  
- WO 0.12 : Kinderen kunnen uit een aantal vaststellingen zelf conclusies trekken.   

- Wis AD4 : Een onderzoeksgerichte ingesteldheid ontwikkelen.  
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OA 63 : Kennis en ervaringen integreren.  
 

OL : → er blijk van geven dat je verworven 

kennis en ervaringen kan gebruiken waar 

nodig. 

LD :  
- Wis DO3 : Nadenken over zijn eigen oplossingsproces en dat proces sturen.  

- Wis AD2 : Wiskundige kennis, inzichten en vaardigheden in verband brengen met en 

gebruiken in betekenisvolle situaties, ook in andere leergebieden en buiten de school. 
 

OA 64 : Inzichten verwerven over natuur en 

techniek (fysische kennis). 
 

OL : Experimenteren met 

constructiemateriaal en 

bereidingsgrondstoffen → 

 

 

 

OA 64 : Inzichten verwerven over natuur en 

techniek (fysische kennis). 
 

OL : met hulp van de leidster 

materialenkennis en kennis van constructie- 

en bereidingsprincipes gebruiken bij het 

uitvoeren van een constructie of bereiding → 

LD :  
- WO 6.4 : Kinderen zien in dat veel voorwerpen in hun omgeving een aanvulling of 

verbetering zijn van menselijke functies en maken er functioneel gebruik van.  

- WO 7.1 : Kinderen genieten van hun aanwezigheid in de natuur, van de wisseling der 

seizoenen en uiten dat op diverse manieren.  
 

OA 80 : → Plannen maken. 
 

OL : →Tijdens een spelactiviteit enkele 

mogelijke handelingen bedenken → 

 

OA 80 : → Plannen maken. 
 

OL : → voorafgaand aan een activiteit 

enkele mogelijke handelingen bedenken → 

LD :  
- WO 8.7 : Kinderen kunnen een planning maken in de tijd en er zich aan houden.  

- Wis DO 1 : Een algemene strategie voor het vaardig oplossen van wiskundige problemen 

kennen, flexibel aanwenden en verwoorden.  
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Reflectie :  
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1. Wie ontbreekt er ? 

Duur: 5-10 minuten 
De kleuters vormen een grote kring en sluiten de ogen. De kleuterleid(st)er loopt rond in de kring en tikt één 

kind zachtjes op de schouder, deze kleuter verstopt zich zo stil mogelijk. Bij het signaal doen de kleuters  hun 

ogen open, verwisselen in de kring van plaats en gaan op zoek naar wie ze missen.  

2. Tableau 

Duur: 20 tot 30 minuten 
De kleuters zitten in een kring, een groepje kleuters gaat midden in de kring staan en ‘bevriest’ in een 

bepaalde houding. De kleuterleid(st)er vertelt een verhaal, het tableau speelt het tafereel na. De andere 

kleuters kunnen eventueel het verhaal ‘meevertellen’.  

3. Warming up 

Duur:  paar minuten 

Materiaal : stopwatch of horloge  

De kleuterleid(st)er vraagt om 15 seconden lang zo hard mogelijk te stampen met beide voeten  -15 

seconden met hun vingers te knippen - 15 seconden knipogen - 15 seconden in hun handen te klappen … 

We doen dit zacht, hard, luid, stil, per twee, per drie …  

4. Strootje leggen 

Duur: 10 tot 15 minuten 
Materiaal : rietjes, plakband, een bolletje plasticine 
De kleuterleid(st)er maakt groepen van vier kleuters. De leerkracht geeft iedere groep  rietjes en een rol 

plakband. Elke groep krijgt de opdracht om samen een zo hoog mogelijke vrijstaande toren te maken. Het 

eerste rietje mag in de plasticine staan. De kleuterleid(st)er geeft een startteken en een stopteken als de tijd 

voorbij is. De torens worden gemeten.  

5. Leugentje om bestwil 

Duur: 5 tot 10 minuten 
De kleuterleid(st)er verdeelt de kleuters in kleine groepjes. Aan één kleuters wordt gevraagd ‘iets’ te 

vertellen (kaartjes kunnen eventueel nodig zijn). In de groep wordt overlegd of het verhaaltje waar is of niet 

waar is. De groep moet het eens worden met elkaar.  

6. Een vreemd schepsel 

Duur: 10 minuten 
Voorbereiding: A3 papier in 3 vakken (horizontaal vouwen) voor iedere kleuter, kleurpotloden. 
Teken grote vakken op de speelplaats en deel ze in drie delen. De kleuters verdeel je in groepjes van twee. 

We gaan elkaars tekeningen aanvullen  per twee bij een vak gaan staan en in het bovenste vak mag je 

een hoofd tekenen. Dat mag een monsterhoofd zijn of van een dier …  

We gaan doorschuiven … teken bij het volgende vak een romp … doorschuiven … teken bij het laatste vak 

de benen. Ga bij elkaar de tekeningen bekijken.  

7. Vier handen. 

Duur: 5 minuten 
De kleuters staan in hun groepjes van vier en houden hun handen achter hun rug. Ze maken twee vuisten 

en tellen tot 3.  Bij 3 steken ze één of twee handen naar voor. Als ze samen 4 handen hebben krijgen ze een 

punt (een streepje met stoepkrijt of een knoop …). Wie heeft het meeste punten na vijf minuten.  

8. Mix en koppel 

Duur: 5 tot 10 minuten 
Voorbereiding: Evenveel kaartjes als je kleuters hebt  in koppel 

Kleuters lopen door elkaar – kleuterleid(st)er geeft signaal – de kleuters gaan op zoek naar wie bij hen past. 

Je kan ook zorgen dat de kaartjes trio’s vormen of per vier …  
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9. Hoeken  

Duur: 10 tot 15 minuten 
Voorbereiding: 4 afbeeldingen  
De kleuterleid(st)er hangt in vier hoeken van de speelplaats een prent (vb vier soorten fruit, vier 

verschillende tv figuren … ). Iedere kleuter kiest een hoek naar aanleiding van de vraag/beschrijving van 

de kleuterleid(st)er (welk fruit eet je het liefst, het is geel, het is rond …) 

10. Een balletje opwerpen 

Duur: 5 tot 10 minuten 
Ieder tweetal krijgt een prop papier of een kleine bal. De tweetallen proberen bijvoorbeeld de kleuters uit 

de klas op te noemen terwijl de bal heen en weer wordt gegooid. Om en om noemen ze één vriendje uit 

de klas.  (kan ook : fruit benoemen, vervoermiddelen, woorden rond ziek zijn…) 

Er wordt op tijd gewisseld van onderwerp en van kleuters onderling.  

11. Tot drie tellen 

Duur: 5 minuten 
De kleuters gaan in een kring staan. De eerste kleuter mag beginnen met tellen – 1. De volgende kleuter telt 

verder 2. De derde kleuter gaat zitten.  Dit gaat door tot elke kleuter neerzit. Je kan hetzelfde doen met tot 

vier tellen tot iedereen terug rechtstaat. 

12. Van mij 

Duur: 10 minuten 
De kleuters staan in een kring. Een van de kleuters wijst naar een lichaamsdeel bv. het oog en zegt dit is 

mijn elleboog. De volgende kleuter, met de klok mee, wijst naar zijn elleboog en noemt een ander 

lichaamsdeel bv dit is mijn knie. De eerste keer zal het nog wat langzaam gaan, maar zodra bekend is wat 

je kunt verwachten gaat het sneller.  

13. Aan de beurt.  

Duur: 15 min 

Voorbereiding: een middelgroot voorwerp 

Alle kleuters zitten in een kring. Een van de kleuters heeft een voorwerp in de hand en loopt, zonder te 

praten, naar een andere kleuter en overhandigt het voorwerp. De kleuter die het voorwerp overhandigt 

gaat op de plek zitten van de ontvangende kleuter. De kleuters mogen niet praten. Het gaat erom dat 

niemand het voorwerp voor de tweede keer krijgt. De kleuters moeten dus onthouden wie het voorwerp al 

heeft gehad. 

Iemand fout ? Herbeginnen !  

14. Goedendag 

Duur: 10 minuten 
De klas gaat in een kring staan. De kleuterleid(st) gaat groeten loopt langs alle kleuters en zegt 

goedendag. Degene die lacht of glimlacht gaat in het midden van de kring zitten. Degene die midden in 

de kring zitten, proberen de anderen ook aan het lachen te maken zodat deze ook bij hen moet zitten. Dit 

gaat verder totdat iedereen in het midden van de kring zit. 

15. Ik ging naar de markt 

Duur: variabel 
De eerste kleuter zegt: ik ging naar de markt en kocht een bv broek. De tweede kleuter herhaalt de zin van 

de eerste kleuter en vult deze aan: ik ging naar de markt en kocht een broek en een trui. Dit gaat zo door 

tot de ketting breekt. 

16. Warm en Koud 

Duur: 10 minuten 
De kleuterleid(st) laat een klein voorwerp zien en wijst 1 kleuter aan die wordt geblinddoekt. Samen met de 

andere kleuters wordt het voorwerp verstopt. De kleuter mag de blinddoek afdoen  en moet het voorwerp 
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zoeken. De rest van de klas klapt zachtjes en langzaam als de zoekende kleuters ver van het voorwerp zijn 

verwijderd. Ze klappen harder en sneller als ze dichter bij het voorwerp komen. Er wordt niet gepraat.  

17. Achterna 

Duur: 5 minuten 
Je maakt groepjes van vier. Een van de kleuters is dirigent en begint met een eenvoudige beweging vb: 

klappen in de handen. De andere kleuters doen nog niets en wachten tot de beweging verandert.  Ze 

nemen dan pas de 1ste handeling over als de dirigent aan de tweede begint : op de schouders tikken. Op 

dat moment mag het groepje in hun handen klappen. De dirigent verandert opnieuw zijn handelen en 

stampt bijvoorbeeld met de voeten. De groep neemt dan de 2de handeling, tikken op de schouders, over.  

18. Op commando 

Duur: 5 tot 10 minuten 
Voorbereiding: 2xblinddoek, voorwerp 
Verdeel de klas in 2 groepen. Een kleuter uit iedere groep krijgt een blinddoek om. De groepen moeten de 

geblinddoekte kleuter het voorwerp laten vinden. 

19. Ander woord 

Duur: 5 tot 10 minuten. 

De kleuterleid(st)er tekent een cirkel, een rechthoek en een driehoek op de speelplaats.  

De kleuters moeten lopen naar de vorm die de kleuterleid(st)er zegt. Gebruik steeds een ander woord.  

Cirkel = bal, wiel, nul, ronde, bord …  Vierkant = blok, tablet, baksteen …   Driehoek = dak …  

20. Stoelendans 

Duur: 15 minuten 
Voorbereiding: een aantal stoelen in een  kring 
Er is één stoel minder dan dat er kleuters zijn. Degene die geen stoel heeft, staat midden in de kring, de 

ander kleuters zitten op een stoel. De kleuter die staat zegt: Ik hou van alle mensen en vooral van mensen 

die (bijvoorbeeld) een bril dragen. Alle kleuters (inclusief de kleuter die in het midden staat) die een bril 

dragen staan op en nemen plaats op een andere stoel. Degene die overblijft gaat in het midden van de 

kring staan en zegt ik hou van alle mensen etc…  

21. Ballonvlucht 

Duur: 5 minuten 
Materiaal : ballon per groepje van 5 
Groepen van 5 tot 8 kleuters vormen een kring met het gezicht naar elkaar toe met de handen vast. 

Bedoeling is om de ballon in de lucht te houden zonder de handen los te laten. Welk groepje houdt de 

ballon het langste van de vloer?  

 

22. Bromtikkertje 

Duur:  10 minuten 
Deel de klas in groepen van 3 en wijs twee keer zoveel tikkers aan als er drietallen zijn. De drietallen zijn 

veilig als ze elkaars handen in een kring vasthouden en brommen als een bij. Als ze loslaten zijn ze vrij en 

moeten ze zo snel mogelijk voordat ze getikt worden twee nieuwe partners zoeken om een drietal mee te 

maken. De tikkers herken je aan hun opgestoken armen. Als een tikker je tikt dan pakt de tikker je handen 

vast, steekt je beide armen in de lucht, en tel je samen tot 5. je bent dan tikker en steekt je beide armen in 

de lucht tot je iemand kunt tikken. Als je iemand getikt hebt en je beurt heb overgegeven aan een ander 

door diens armen in de lucht te steken en tot 5 te tellen, ga je opzoek naar 2 anderen die geen tikker zijn. 

Je vormt met hen een nieuw drietal, adem diep en begint te brommen. 

23. Jongleren 

Duur: 5 tot 10 minuten 
Voorbereiding: bal 



Pagina 38- als de zon schijnt … - Pedic schooljaar 2014-2015 

De kleuters staan in een kring. Een van de kleuters gooit de bal naar iemand die niet direct naast hem 

staat. De kleuters proberen te onthouden naar wie de bal is gegooid. Iedere kleuter mag de bal maar één 

keer aanraken. De kleuters proberen het gooipatroon te onthouden en herhalen dit zonder met elkaar te 

praten.  

24. Klonteren 

Duur: 10 minuten 
Een kleuter is tikker, de anderen zijn vrij. Als de tikker iemand tikt, dan haakt degene die getikt is in. De klont 

groeit tot er één vrije kleuter is. Degene die overblijft wordt dan tikker en het spel begint opnieuw. 

25. Wie de schoen past 

Duur: 10 tot 20 minuten 
De kleuters staan in een kring. Elke kleuter moet een schoen uitdoen en in het midden van de kring zetten. 

Als dat gebeurd is, neemt iedereen elkaar bij de hand. Dan, zonder elkaar los te laten, moet iedereen een 

schoen uit de kring kiezen die niet van hem is, de eigenaar ervan vinden en deze naar hem toebrengen of 

schuiven. De handen mogen niet los. 

26. Drie op een rij 

Duur: 10 minuten 
De kleuters staan in een binnen en buitenkring zodat iedereen een paar vormt. Beide kijken naar het 

midden van de kring. Twee kleuters bevinden zich buiten de kring. De ene is tikker de ander een vrije 

kleuter. De tikker probeert de vrije kleuter te tikken. Deze probeert op enig moment te ontsnappen door 

achter een groepje van 2 te gaan staan, zodat er 3 op een rij staan. Degene die aan de binnenkant staat 

moet dan gaan lopen en probeert om niet getikt te worden. Ben je getikt, dan wordt je tikker 

27. In de war 

Duur: 15 minuten 
De kleuters staan in een kring. Iedere kleuter steekt zijn armen naar voren en pakt twee andere handen 

vast. Je mag niet de beide handen hebben van dezelfde kleuter. Je mag ook niet de handen vasthebben 

van de kleuter naast je. Eén iemand moet zijn linkerhand loslaten en één iemand zijn rechterhand. Probeer 

nu de knoop te ontwarren zodat iedereen op één lijn komt te staan. En niet loslaten 

28. Botsauto’s 

Duur: 15 minuten 
De kleuters staan in tweetallen tegenover elkaar. De achterste kleuter legt zijn handen in de zij van degene 

voor hem, samen vormen ze zo een botsauto. Een kwart van de kleuters is tikker. Deze tikkers zijn alleen en 

proberen degene die achter in de auto zit te tikken. Als ze daarin slagen dan haken ze achter aan en dan 

wordt de voorste de tikker. 

29. Optrekken 

Duur: 5 minuten                                                       
De kleuters zitten in tweetallen tegenover elkaar, knieën gebogen, de tenen tegen elkaar en elkaars 

handen vasthoudend. Samen proberen ze nu door zich aan elkaar op te trekken te gaan staan. Als dit lukt 

kan het ook geprobeerd worden in 3 of meertallen. 

30. De trein 

Duur: 5 minuten 
De kleuters staan in tweetallen achter elkaar. De achterste kleuter legt zijn handen in de zij van degen die 

voor hem staat. Zo vormen ze een wagon. De kleuterleid(st)er geeft het vertreksein en ieder koppel 

probeert dan vast te haken aan een ander koppel die dat eigenlijk niet wil.  

                                                                                                                                                                                                                                      

31. De wave 

Duur: 5 tot 15 minuten 
De eerste kleuter in een kring doet een beweging voor met zijn armen, benen of lichaam en houd die vast. 
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De tweede kleuter kopieert die beweging en houd die vast. Dan doet de derde kleuter hetzelfde tot de 

hele groep zo staat. Dan start de tweede kleuter een nieuwe beweging. Etc. Hoe sneller het gaat des te 

meer het op en wave gaat lijken. 

32. Drakendans 

Duur: 5 minuten 
Materiaal : zakdoek 
Een twaalftal kleuters vormen samen een draak. Ze leggen de handen bij elkaar in de zij. De achterste 

kleuter steekt een doek in zijn broek en laat ermee zien dan het de staart van de draak is. De voorkant van 

de draak geeft een brul en op dat teken probeert de voorste van de draak de staart te pakken te krijgen. 

De achterste kleuter probeert dat natuurlijk te vermijden, als dat toch lukt dan wordt de kop de staart en 

omgekeerd en gaat het spel verder.  

33. Driehoekstikkertje 

Duur: 5 minuten 
De kleuters vormen groep van 4. Ze bepalen zelf wie de vierde man is en maken een driehoek door elkaar 

bij de hand te pakken. Een van de drie en dat bepalen de kleuters moet getikt worden. De vierde man 

probeert deze dan ook te tikken. De andere twee proberen dit te voorkomen door deze kleuter zo ver 

mogelijk van de vierde man te houden. Gelukt? Dan wisselen van rol. 

34. Lakenbal 

Duur: 20 minuten 
Voorbereiding: 2 lakens, volleybal en volleybalnet 
Vorm groepen van 8, beide groepen houden met elkaar een laken vast als vangnet en als katapult. De 

groep moet de volleybal over het net zien te krijgen. De andere groep moet de bal in het laken zien te 

vangen en deze dan terug te gooien. 

35. Reddingsboot 

Duur: 5 minuten 
Materiaal : bank 
Op een bank staan zoveel mogelijk kleuters. De kleuterleid(st)er vertelt hen dat ze in een reddingsboot 

zitten en dat er krokodillen in het water liggen. Als iemand van de boot afstapt dan zullen de krokodillen 

hem opeten. De kleuters moeten nu in een bepaalde volgorde gaan staan. Bijvoorbeeld van groot naar 

klein etc. pas dan kunnen ze gered worden. 

36. Cirkelbal 

Duur: 5 minuten 
Materiaal : grote bal 
De kleuters vormen een binnen en buitenkring. De kleuters in de binnenkring pakken elkaar bij de hand en 

lopen met de klok mee. De kleuters van de buitenkring rollen een grote bal door de kring en proberen de 

benen van iemand van de binnenkring te raken. Als ze iemand raken dan komt deze naar de buitenkring 

toe. De kleuters van de binnenkring mogen over de bal springen, wegstappen en wegrennen als ze elkaar 

maar niet loslaten. Als alle kleuters van de binnenkring, in de buitenkring staan is het spel afgelopen. 

37. Auto met chauffeur 

Duur: 5 minuten 
De kleuters werken in tweetallen. Een van de twee is de auto, de ander de chauffeur. De chauffeur staat 

achter de auto en legt zijn handen op de schouders van de auto. De auto sluit zijn ogen en houdt zijn 

handen voor zich. De chauffeur leidt de auto door de groep met behulp van handsignalen en gefluisterde 

aanwijzingen. Het is wel de bedoeling dat dit zachte handsignalen zijn en je mag niemand storen. Na een 

paar minuten wissel je van rol. 

38. De kikker en de vlieg 

Duur: 5 tot 15 minuten 
Materiaal : blinddoek 
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De kleuters staan in een kring. De kikker die binnen de kring staat krijgt een blinddoek. De vlieg bevindt zich 

buiten de kring. Het is de bedoeling dat de kikker de vliegt vangt door af te gaan op het geluid van de 

vlieg. De vlieg reageert met bzz bzz als de kikker kwaak kwaak roept. De kleuters in de kring maken zachtjes 

geluid van de wind. De vlieg mag niet wegrennen, maar blijft op zijn plaats. Als de kikker de vlieg vangt dan 

worden er een nieuwe kikker en vlieg gekozen. 

39. Blindemannetje 

Duur: 5 minuten 
Voorbereiding: blinddoek,  stoepkrijt, stapmatjes 
De kleuterleid(st)er tekent huisjes op de spaalplaats. (evenveel als groepjes van vier). De weg ernaartoe zijn 

4 stapmatjes op een bepaalde afstand van elkaar. Een kleuter uit een groep van 4 krijgt een blinddoek om. 

De geblinddoekte kleuter moet de weg naar het huis vinden via de stapmatjes. De andere leerlingen uit 

het groepje proberen hem door aanwijzingen naar de juiste plek te krijgen. Ze mogen de kleuter niet 

aanraken!  Welke groep doet dit het snelst? 

40. Balanceren 

Duur: 5 minuten 
Twee kleuters staan tegenover elkaar. Ze doen de handpalmen tegen elkaar en stappen dan om de beurt 

voorzichtig achteruit. Dit doen ze net zolang tot hun armen geheel horizontaal zijn. 
Probeer een beetje voorzichtig te schommelen. 

41. Cirkelbalans 

Duur: 5 minuten 
De hele groep gaat in een kring staan en houdt elkaars handen vast. De kleuterleid(st)er telt de kleuters  af. 

1,2 1,2 enz. Alle nummers 1 leunen op een teken voorzichtig achteruit terwijl de nummers 2 voorover buigen 

als een soort contragewicht. Het leunen moet vanuit de enkels gebeuren niet vanuit de heupen. Op een 

teken keren de rollen om. 

42. Opdrukken 

Duur: 5 minuten 
De kleuters staan in tweetallen tegenover elkaar, hun armen uitgestrekt de handpalmen naar buiten. Ze 

vallen langzaam voorover totdat hun handpalmen elkaar raken. Als ze elkaar raken, duwen ze elkaar weer 

zachtjes achterwaarts waarbij ze na iedere keer een klein stapje achteruitgaan en weer opnieuw naar 

elkaar toebuigen. 

43. Ballonnenbalans 

Duur: 5 minuten 
Materiaal : ballon of bal per twee 
Twee kleuters klemmen een bal of ballon tussen hun lichamen. Ze bewegen zich door de ruimte zonder de 

ballon of bal met hun handen aan te raken. Als dit goed lukt kunnen ze het ook met 2 ballen proberen. 

44. Olifant, krokodil en aap 

Duur: 5 minuten 
De kleuters zitten in een kring. Een kleuter staat in het midden en wijst een andere aan en noemt deze 

olifant, krokodil of aap. De aangewezen kleuter doet het volgende : 

Olifant : met armen een slurf maken, de twee kleuters naast hem maken flaporen. 

Krokodil : met armen een bek, de twee kleuters naast hem de ogen.  

Aap : de twee buren maken een tak met de armen, de aap houdt zich hieraan vast.  

De kleuters proberen zo snel mogelijk de juiste positie in te nemen want wie van het drietal als laatste is 

moet in de kring gaan staan om dieren aan te wijzen en een naam te geven. 

45. Ritme 

Duur: 5 minuten 
Alle kleuters zitten in een kring. De kleuters ontwerpt een bepaald ritme vb : 2 maal op hun dijen slaan,  2x in 

hun handen klappen en knippen eenmaal met hun vingers van hun rechterhand en eenmaal van hun 
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linkerhand. Als iedereen dit ritme heeft overgenomen dan begint het spel. Een van de kleuters begint. Deze 

kleuter zegt zijn naam op de eerste knip en die van een medeleerling op de tweede knip. Degene wiens 

naam op de tweede knip is genoemd gaat verder, noemt zijn eigen naam op de eerste knip etc. Degene 

wiens naam op de tweede knip wordt gegeven. Het is de bedoeling dat iedereen eens aan de beurt komt.  

46. Brul, neus, hup 

Duur: 5 minuten 
De kleuters staan in een grote groep. Iemand uit de groep roept vervolgens een geluid, een lichaamsdeel 

en een beweging. Kwaak knie draai. Alle kleuters voeren deze bewegingen achter elkaar uit totdat 

iemand stop roept. Degene die stop roept geeft een nieuwe bijvoorbeeld hum oog spring 

46. Volg de leider 

Duur: 5 minuten 
De kleuters volgen de leider die bepaalde bewegingen maakt. Als de leider zich omdraait is iemand anders 

de leider. 

47. Schaduw 

Duur: 5 minuten 
De kleuters staan achter elkaar, waarbij de achterste kleuters de schaduw van de voorste is. De eerste 

kleuter beweegt, de ander doet de bewegingen als een schaduw na. 

48. Allemaal aan de bal 

Duur: 5 minuten 
Materiaal : evenveel ballen als groepjes 
Midden in de kring ligt een bal. Het is de bedoeling dat iedereen tegelijk de bal aanraakt. Lukt dit dan kun 

je de kleuters vragen om elkaar niet aan te raken. 

49. Schaduwgevecht 

Duur: 5 minuten 

Materiaal : de zon !  
De kleuterduo’s proberen om in elkaars schaduw te gaan staan. Ontwijken, omdraaien en weglopen mag. 

Na een minuut wisselen. 

50. Benenspel 

Duur: 5 minuten 
Om de beurt mag een van de kleuters bepalen hoe je moet lopen. De ene kleuter geeft commando’s de 

andere volgt. Dan omwisselen 

51. Vliegend tapijt. 

Het groepje bevindt zich op een zeil behalve twee kleuters die het zeil voorttrekken. Dit kan enkel als de 

kleuters tegelijk opspringen. Door telkens kleine sprongetjes te maken kan men vorderen. Slaagt het groepje 

erin om vooruit te geraken tot een bepaalde afstand?  

OPGELET: Voorkom onderuit trekken of vallen.  

52. Omgekeerd oppervlak 

Een groepje kleuters staat op een oppervlak (vb. een zeil). Tracht zo snel mogelijk op de onderzijde van het 

oppervlak te komen. Niemand mag het oppervlak verlaten. 

53. Kleinst oppervlak 

Een viertal kleuters staat op een oppervlak en moet dit oppervlak zo klein mogelijk maken. Welk groepje 

raakt op het kleinste oppervlak? 

54. Touw 

De hele groep moet over een horizontaal touw geraken zonder het touw aan te raken. Dat vergt een grote 

mate van samenwerking. 
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55. Parachute 

Hiermee kan je verschillende dingen doen, hieronder enkele ideetjes. Eigen inbreng of inbreng vanuit de 

kleuters is ook altijd en op de moment zelf mogelijk. 

  

 56 Berg maken 

Iedereen kruipt onder de parachute op 1 persoon na. Deze kan: ·- buiten blijven en de berg beklimmen. 

- binnen gaan en de bergen van dichtbij gaan bekijken. 

57. Tent 

Maak eerst gezellig een tent door de parachute omhoog te zwaaien en er nadien allemaal onder te gaan 

zitten op de rand. 

 58. Paddenstoel 

Zwaai de parachute omhoog en los hem op het hoogste punt. Loop met z'n allen naar het midden. De 

groep vormt zo de stam en de zwevende parachute de hoed van de paddenstoel. 

 59. Plafond 

Hou de parachute zo hoog en gespannen mogelijk boven het hoofd. Zo vorm je het plafond. Je kan 

eventueel proberen de parachute los te laten en hem toch in de lucht te houden. 

 60. Zee  

Verschillende zaken die verband houden met de zee worden gesimuleerd: 

- verschillende windsnelheden: zachter of harder schudden met de parachute 

- proberen een boodschap door te geven onder het lawaai 

- over het water lopen 

- eronder liggen met het water over jou 

- onder de zee oversteken in groep (vb. volgens kledij) 

- elkaar zoeken onder de zee en een hand geven 

- bal omhoog werpen op de golven 

 61. Op het randje 

De groep heeft de parachute op heuphoogte vast. De bedoeling is dat een bal langs de rand van de 

parachute voortbewogen wordt. Dit gebeurt door het zogenaamde 'wave effect': op het moment dat de 

bal jouw kant opkomt zak je door je knieën en op het moment dat de bal je net voorbij is doe je de 

parachute omhoog. Bij dit spel is de samenwerkingsfactor heel hoog, alleen door goede samenwerking 

gaat de bal goed rond. 

62. Reuzenzak.  

Voor het spel heeft men enkele grote zakken nodig. De zak kan gemaakt worden van oude lakens of 

gordijnen. In iedere zak moeten 6 à 8 kleuters kunnen. Je kan beginnen met een kleiner aantal. Samen in 

de zak, moeten ze proberen om van de plaats weg te geraken. Dit gebeurt door allen samen te rollen, te 

kruipen, te schuifelen …  

63. Popcorn.  

Alle kleuters huppen of springen door de zaal al ‘poffend’. Wanneer twee popcorns elkaar raken, moeten 

ze samen, als het ware aan elkaar geklit, verder poffen. Dit gaat zo verder tot de hele klasgroep aan elkaar 

geplakt verder ‘poft’ …  

64. Bevroren op de plaats.  

De kleuters dragen een pittenzak op het hoofd en stappen of lopen in de zaal. Wanneer de pittenzak op 

de grond valt, moet de kleuter als het ware ‘bevroren’ op zijn plaats blijven staan. Hij blijft zolang staan, tot 

een vriendje zijn pittenzak opraapt en terug op zijn hoofd legt. Bij het vriendje mag de pittenzak niet van het 

hoofd vallen. De kleuters mogen aanvankelijk hun pittenzak vasthouden wanneer ze die van een ander 

oprapen.  
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
Rollen en touw Fototoestellen Schilderborstels en water Stoffers en blik Hoeden, sjaals en 

zonnebrillen 

Handtassen  Pick-nick mand Natuurlijke materialen met 

potjes (steentjes, noten, 

dennenappels, schelpen) 

Borden en tassen 

Politiepetten, fluitjes, 

verkeersborden, 

boetekaarten 

Houten blokken en auto’s 

Muziekinstrumenten Waslijn Percussiematerialen : 

potten en pannen, 

emmers, conserven 

blikken, bamboestokken, 

schuddozen 

Verkeersparcoursmaterialen Alles op wieltjes 

Toeters en bellen Bordkrijt en sponzen Windbak Keien en vrachtwagens Poppenbak. 
 


