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1  Het DOEL van dit bewegingsproject 

 

Bij de uitwerking van de spelcarrousel werd rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de 
leerlingen en met hun interesses. 

Bij het stimuleren van de motorische competentie en de fysieke eigenschappen beogen wij de globa-
le aanpak door de leerlingen spelend actief te laten zijn.  

Daarom bieden wij de kinderen verschillende prikkels en uitdagingen aan waarop ze zelf motorische 
antwoorden vinden. 

We doen dit op 3 plateaus: speel je mee? - balanceer je mee? – ga je mee op avontuur? 

We ontwikkelen  het vaardigheidsniveau maar verliezen daarbij het cognitieve en  dynamisch-
affectieve niet uit het oog. Deze componenten komen geïntegreerd aan bod. 

Ook sociale vaardigheden als ‘beurt afwachten’, ‘samen bewegen en spelen’ worden ruimschoots 
toegepast. 

 

 

 

 

 

 

Deze brochure werd samengesteld door Lut Uvin, stafmedewerker ‘Bewegingslandschappen’ moev 
Oost-Vlaanderen met ondersteuning van Christine De Medts, pedagogisch begeleider bewegingsop-
voeding. In 2016 werd deze brochure herwerkt door Ward Baert, stagiar en Masterstudent LO en 
bewegingswetenschappen aan de Ugent. 
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2 Praktische informatie 

 

Inhoud 

De inhoud werd gekozen uit verschillende bewegingsdomeinen: 

 praktische vaardigheden: balanceren, gaan, lopen, klauteren,… 

 balvaardigheden: drijven, rollen, mikken, afweren, schoppen, slaan, vangen… 

 springvaardigheden: hoogspringen, diepspringen, verspringen,…. 

 bewegingskunsten: bewust gewijzigde vormen van houdingen en bewegingen, rollen,… 

 spelen,  coöperatieve spelen: samen oplossingen zoeken en uitproberen, kunnen deelnemen 
aan bewegingsspelen met verschillende spelideeën, leren bewust tactisch handelen,...... 

 

 

Verloop 

 In een eerste fase kunnen de leerlingen experimenteren met het materiaal. 

 In een tweede fase kunnen zij gebruik maken van een speelwijzer. 

 

Doelgroep  

 

 De spelcarrousel is een schoolsportactiviteit voor leerlingen van 2de en 3de leerjaar van de 
lagere school en van het buitengewoon onderwijs met hetzelfde niveau. 

 Het project wordt begeleid door studenten van de opleidingsinstituten voor leraren, secun-
daire scholen: LO en sport, bijzondere jeugdzorg, …….  

! Bij afwezigheid of tekort aan studenten zal er een beroep gedaan worden op de medewerking van 

de begeleidende leerkrachten 

 

Organisatie 

 

 De organisatie van de bewegingshalvedag ‘SPELCARROUSEL’ wordt gecoördineerd door de           
Stichting-Vlaamse-Schoolsport.  

 Ruim 230 kinderen kunnen gedurende een halve dag deelnemen aan dit spel- en sporteve-
nement. 
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Uurschema 

 

 Voormiddagsessie 

 09u00 : aankomst- verwelkoming 

 09u20 : begin activiteit 

 11u30 : einde activiteit 

 Namiddagsessie 

 12u45 : aankomst- verwelkoming 

 13u00 : begin activiteit 

 15u15 : einde activiteit 

 

Wat meebrengen? 

 De kinderen komen in sportkledij naar de sportdag. “Indoor” gymschoenen worden aange-
trokken in de kleedkamer.  De sportdienst vraagt dat iedereen sportschoenen met kleurvaste 
zolen draagt. 

 De begeleiders komen ook in sportieve kledij omdat ze gevraagd kunnen worden 
mee te helpen.  Deze begeleiders zijn ook verplicht sportschoenen te dragen!! 

 

Tips voor de schoolafgevaardigde 

 Bij aankomst zich aanmelden bij een moev- medewerker. Gelieve de bevestiging van de in-
schrijving mee te brengen! 

 Kleedkamer wordt aangeduid+ stickers worden meegegeven. 

 Als de kinderen aangekleed zijn komen ze in de zaal, ze wachten nog even tot iedereen aan-
wezig is, waarna de opwarming kan beginnen.  

 Na de opwarming gaan de leerlingen met hun aangeduide begeleider mee en start de activi-
teit. 

 Er is een korte drankpauze voorzien. De beste dorstlesser is water! 

 De leerkrachten van de school begeleiden hun kinderen tijdens deze onderbreking!! 

 De lln. mogen indien nodig zelfstandig naar het toilet. 

 Deelname in de onkosten 3,50 € / kind, de betaling gebeurt per overschrijving na ontvangst 
van de factuur. 

 

 

 

 

Annulering moet schriftelijk gebeuren, minimum 30 dagen op voorhand !! 

 Indien later geannuleerd : 1 maand tot dag voor activiteit =0.50€ per ll, dag zelf = 100% per ll 
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Er wordt van de begeleider(s) van de scholen verwacht dat ze:  

 een ongevallenformulier mee hebben (schoolverzekering wordt aangesproken indien nodig)  

 de ganse activiteit in de onmiddellijke omgeving (= in de zaal) van de kinderen zijn  

 meehelpen waar nodig 

 

 

Activiteiten 

 
 plateau  1: speel je mee? = mikken,coöperatieve spelen, duo-spelletjes, experimenteren 

 

 plateau 2: balanceer je mee? = alles op wieltjes, evenwicht, kubus, reuzenspelen 

 

 plateau 3: ga je mee op avontuur? = zwaaien en slingeren, behendigheid, evenwicht, klimmen 
en klauteren 

 

 

 

 

 

 

Schematische voorstelling 

 

Plateau 1:  

Speel je mee? 

Plateau 2: 

Balanceer je mee? 

Plateau 3: 

 Ga je mee op avontuur? 

Mikcircuit Fietsen: - behendigheid 

         - experimenteren 

Slingeren en zwaaien 

Heffen en  dragen 

Coöperatieve spelen Reuzenbal – Kubus Klimmen en klauteren 

Kruipen en sluipen 

Duo- spelletjes Balanceren Evenwicht 

 

Samen spelen XXL Games Bewegingskunsten 
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Speelwijzers 
 

 

 

 

Plateau I: Speel je mee? 

 

1 Mikken en vangen 

 

 Tennis (schietmachine):  

 

Wat?  Figuur 

o Vang de bal die uit de schietmachine 

komt. 

o Kan je dit ook met 1 hand? 

o Kan je dit ook na een draai van 360°? 

o Tip: concentreer je en volg de baan van 

de bal voortdurend. 
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 Basketbal  (Back to back) 

 

Wat?  Figuur 

o Hoeveel doelpunten kan je scoren in 10 
worpen? 

o Kan je scoren na dribbelen rond de ke-
gels? 

o Kan je scoren na 5 passen te geven aan 
een vriendje? 
 

o Tip: Neem een bal naar keuze en test 
deze eens uit ! Maak zeker gebruik van 
alle ballen! 
 

 

 

 

 Doelen Roundbal 

 

Wat?  Figuur 

o Scoor de bal zoveel mogelijk in 
10 pogingen. 

o Scoor de bal na 5 passen aan een 
vriend 

o Scoor de bal na een dribbel, van-
uit een hoepel,…  

 

o Tip: concentreer je, wijzig indien 
nodig je afstand tot het doel. 

 

 

 

 Gooien in mand (Doeltraining) 

 

Wat?  Figuur 

o Elk balletje hoort thuis in het vak met 

dezelfde kleur. Kan jij meermaals scoren 

in het juiste deel?  

o Gooi eerst onderhands en dan pas bo-

venhands. 

 

o Tip: kijk goed vooraleer je gooit! 
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 Doelgrijper met voelsprieten 

 

Wat?  Figuur 

o Kies 3 voorwerpen uit de mand en gooi 

deze over de stokjes. Kan jij alle voor-

werpen over de stokjes gooien? Gebruik 

alle voorwerpen eens.. 

o Werp van op verschillende afstanden. 

Van op welke afstand gooi ik het best?  

o 3 tips: concentreer je, schat de afstand 

zo goed mogelijk in en probeer meer-

maals! 
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2 Coöperatieve spelen 

Dit zijn spelen waar de kinderen moeten samenwerken om samen een doel te bereiken! 

 Parachutes: ster of met gaten 

Wat?  Figuur 

o Parachute met gaten: werk samen 
door de bal in de juiste cijfers/letters 
te rollen om zo een woord of reken-
som te maken. 
 

o Sterparachute: op één van de 8 banen 
wordt de bal naar opvangnet gerold. 

 
o Tip: spreek op voorhand af hoe je het 

doel kan bereiken. 
 

 

 

 

 

 Vang- en evenwichtslinten 

 

Wat?  Figuur 

o Hou per twee een lint vast  
o Alle duo’s staan naast elkaar 
o Probeer de bal door te geven aan 

het volgende duo zonder hem te la-
ten vallen. 

o Probeer dit in beide richtingen.  
o Kunnen jullie de bal gooien naar vol-

gend duo? 

 
o Tip: werk niet overhaast maar 

nauwkeurig! 
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 Midnight crossing 

Wat?  Figuur 

o De leerlingen moeten geblinddoekt tus-
sen de “explosieven”, zonder deze aan te 
raken, geleid worden.  

o De eerste keer wordt dit mondeling ge-
daan, de tweede keer wordt de richting 
aangetoond door te tikken  op de schou-
ders. 
 

o Tip: Neem kleine pasjes om zeker te zijn 
dat je geen enkele cilinder raakt! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Samen spelen 

 Vliegend tapijt 
 

Wat?  Figuur 

o Ga per 5 op het doek staan. 
o Één iemand trekt aan het 

doek terwijl de 5 anderen 
omhoog springen. 

o Geraken jullie snel aan de 
overkant?  

o Tip: spreek goed af met 
iedereen wanneer je gaat 
springen!  

 Team – tracks 

Wat?  Figuur 
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o Overbrug een bepaalde afstand in groep. 
Spreek met elkaar af om vlot te kunnen 
samenwerken.  
 

o Tip: Roep samen luidop welke voet je 
heft: links, rechts, links,… Kunnen jullie 
dit ook achterwaarts?  

 

 

 

 EVENTUEEL: Nebula – tracks 

Wat?  Figuur 

o 1 of meerdere ballen moeten in team 
naar de overkant gebracht worden. Is de 
bal op de 2de nebula dan sluit de eerste 
snel aan om de bal (len) verder te drij-
ven. 
 

o Tip: Drijf de bal niet te snel om zeker te 
zijn dat je tijd genoeg hebt om je te ver-
plaatsen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 Duo – spelletjes 

Per 2 leerlingen kies je eenzelfde voorwerp! Je kiest pas iets nieuws wanneer het vorige mate-
riaal opgeborgen is! 
 

 Korte linten met handgrepen 

 

Wat?  Figuur 
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o Werp de ringen naar elkaar! 

 
o Lukt dit goed  gooi dan bo-

venhands en/of probeer de ring 
te vangen met 1 hand. 

 
o Tip: onderhands gooien is mak-

kelijker, verklein de afstand in-
dien te moeilijk! 

 

 
 Grote werpdoeken 

 

Wat?  Figuur 

o Werp de doeken naar elkaar. 
 

o Tip: onderhands werpen = nauwkeurig! 
 

o Progressie: werp bovenhands en vang 
met 1 hand + maak de afstand groter. 

 
 

 Tennisracketjes 

Wat?  Figuur 

o Sla de shuttle naar elkaar 
 

o Tip: onderhands slaan = makkelijker! 
 

o Progressie: sla bovenhands en maak de 
afstand groter. 

 

 

 

 

 Squap rackets 

 

Wat?  Figuur 

o Laat het balletje over en weer 
gaan door je hand open en dicht 
te doen! 
 

o Ga verder van elkaar staan indien 
dit goed lukt! 

 

 

 Racket zonder handvat 
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Wat?  Figuur 

o Laat het balletje over en weer gaan 
door het balletje of een ander voor-
werp  te laten veren op het racket! 
 

o Ga verder van elkaar staan indien dit 
goed lukt! 

 

 

 Springy rackets 

 

Wat?  Figuur 

o Laat het balletje over en weer gaan door 
het balletje te laten veren op het racket! 
 

o Ga verder van elkaar staan indien dit 
goed lukt! 

o Onderhands en bovenhands spelen 
 

 

 Voetbalspel 

 

Wat?  Figuur 

o Hou het spel in de lucht vast aan de 
handvaten. De bal start dan bij start! 
 

o Door samen te werken en het bord te 
kantelen tracht je doelpunten te maken. 

 
o Hoeveel keer scoor je op korte tijd?  

 
o Tip: spreek af wanneer het bord gaat 

kantelen! Werk goed samen! 
 

 
 

 

 Sportveren 

 

Wat?  Figuur 
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o Sla met je hand de veren in de lucht 
naar je partner. 
 

o Start onderhands, nadien bovenhands 
 

o Ga verder van elkaar staan indien dit 
goed lukt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jogbal 

 

Wat?  Figuur 

o Het balletje met de houten bat naar el-
kaar gooien en opvangen. 
 

o Tip: Sta niet te ver van elkaar + amorti-
seer het balletje bij de landing. 

 

 

 

 

 

 

 E- Z bal 

Wat?  Figuur 

o Gooi, rol of bots de bal naar elkaar.  
 

o Probeer eens met twee bal naar elkaar 
te gooien. 
 

o Rol 1 bal en gooi de andere. 
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 Scoops 

Wat?  Figuur 

o Neem 1 scoop per duo: iemand gooit de bal 

op en iemand vangt de bal op met de scoop.  

 Wisselen na 2 geslaagde po-

gingen 

o Neem allebei een scoop: bal naar elkaar 

gooien en vangen met de scoop. 

 

 

 Bacquet 

Wat?  Figuur 

o 1 bacquet per 2: iemand gooit de bal op. 
De andere vangt en ‘past’ de bal terug 
met het bacquet. 
 

o Wissel na 3 pogingen. 
 

 

 

 Catchdisk 

Wat?  Figuur 

o De schijf per 2 naar elkaar gooien. 
 

o Neem 2 schijven en gooi tegelijkertijd 
naar elkaar als het goed lukt! 

 
o Maak de afstand groter als het vangen 

goed lukt. 
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 Airbal 

Wat?  Figuur 

o Toets de bal naar elkaar. 
 

o Gebruik zoveel mogelijk verschillende li-
chaamsdelen om de bal in de lucht te 
houden. 
 

o Maak de afstand groter als het goed 
lukt! 

 
 

 

 Vangbal 

Wat?  Figuur 

o Per 2: de eerste gooit met de balletjes en 
de andere vangt deze op in netje. Alle 
ballen opgebruikt = wisselen. 
 

o Werp hoge ballen, geef je partner tijd 
om de balbaan in te schatten. 
 

o Werp harder om jouw collega uit te da-
gen de bal te vangen! 

 

 

Plateau II: Balanceer je mee? 

 

1) Fietsen 

 

 Behendigheidsparcours 

- Viking hoge fiets (3) 

- grote steps: (6) 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

 

 Naast elkaar fietsen en leren stoppen 

- gewone fietsen (6) 

- kleine steps (4) 

 

 

 Experimenteren en oefenen (tussen mannetjes) 

- skate bike (3) 

- verschillende soorten minifietsjes (6) 
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2) Tetraëder - Reuzenbal 

 

- reuzenbal (1) + tetraeder (1) 

- grote netten of doeken (2)  

 
 
 
 

 

 Oefenstof: 

 

o de 2 teams hebben elk een net of doek. A gooit de reuzenbal opwaarts, loopt weg en B 

vangt op door snel, met hun doek, onder de bal te lopen. 

 

 

 

 

 

o de beide ploegen staan naast elkaar, met hun net of doek in handen. A heeft de bal op 

hun doek.  Ze moeten nu deze bal mikken naar het net of doek van ploeg B die opvangt. 

 

 

 

 

 

o de beide ploegen staan tegenover elkaar, met hun net of doek in handen en met een net 

tussen. A heeft de bal op hun doek.  Ze moeten nu deze bal mikken over het net en naar 

het net of doek van ploeg B die opvangt! 
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3) Balanceren 

 Jullie mogen alleen, met 2, 3,… vrij oefenen 

 Er worden werkfiches voorzien: verschillende mogelijkheden worden (vrij) aangeboden. 

De oefenvormen spreken steeds voor zich en worden hieronder opgelijst. De foto’s geven alvast een 
voorsmaakje! 

1: rolplanken 
2: balanceertonnen 
3: MFT 
4: evenwichtsei 
5: pogo springer 
7: mini - schommelplanken 
8: kindercarrousel 
9: jongleermateriaal 
10. evenwichtsbord 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4 XXL Games 

Hier kunnen de leerlingen reuzespelen spelen tegen elkaar! 

Ze hebben keuze uit de volgende spelen: 

 Sportstapelen   

 Carcassonne  

 4 op een rij 

 Reuzen Jenga 

 Reuzentwister 

 Bibberspiraal  

 Kanonbalspel  
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Plateau III: Ga je mee op avontuur? 

Deze avonturentocht is afhankelijk van de beschikbare materialen in de sporthal.  De oefenstof is dus 
veranderlijk.  Er wordt van de begeleiders (studenten,...) een zekere soepelheid en creativiteit ver-
wacht. 

In deze leeftijdsgroep kunnen de leerlingen bewust gewijzigde basisvaardigheden uitvoeren, dit houdt 
in dat de leerlingen reflecteren over de motorische activiteiten met besef van eigen lichaam, ruimte - 
en tijdsstructuur. 

De avonturentocht bestaat uit 4 activiteiten 

 

1 Slingeren en zwaaien, heffen en dragen 

- Praktische vaardigheden: bewust gewijzigde vormen van balanceren, gaan lopen, heffen, dragen, 
klimmen, klauteren,..... 

2 Klimmen en klauteren, kruipen en sluipen 

- Springvaardigheden: bewust - gewijzigde vormen van aanloop, afstoot, afspringen, neerkomen, ver-
springen, hoogspringen, steunen - en hangspringen 

3 Evenwicht 

- Houding en bewegingsbewustzijn ontwikkelen 

4 Bewegingskunsten 

- Gewijzigde vormen van omgekeerde houdingen en bewegingen.  
- Gewijzigde vormen van rollen en eenvoudige rotaties bij vb. afspringen. 
 

 

Elk onderdeel bestaat uit 3 à 4 oefeningen, per oef 3 à 4 leerlingen.   

- De leerlingen werken met hun begeleider aan de verschillende postjes.   

- Er zijn opdrachtfiches voorzien. De leerlingen voeren de opdrachten uit op de juiste manier met 
het aangegeven materiaal. 

- Deze werkstanden zijn uitdagend door de bijkomende probleemstellingen die de lln. trachten op 
te lossen.  Dit doen ze individueel of met de hulp van een medeleerling. Ze mogen elkaar helpen 
met woord en daad,  (ze mogen suggesties geven en een helpende hand bieden om de oefening 
goed uit te voeren). Na uitvoeren schuiven ze door naar een volgende opdracht. 

- Overleg met de begeleider en de medeleerlingen is belangrijk.  

- Als de 4 domeinen doorlopen zijn gaan de leerlingen door naar een volgende plateau. 
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1) Slingeren en zwaaien, heffen en dragen 

 

Post 1:  Springen over de sloot en landen in evenwicht! 

- Riviersprong: de lln. slingeren, ‘over de rivier’ van de ene naar de andere zijde. 
- Riviersprong met afstoot op plint, Zweedse  bank,... neerkomen op Zweedse bank, plint,.... 

Post 2:  Samen naar de overkant 

- Samen de ll. die op doek ‘stil’ ligt naar de overkant dragen. Opgelet! ll. niet laten vallen! 
- Per 3: 1 ll. wordt gedragen naar de overkant. Veiligheid! 
- Samen zwaar voorwerp (bank, zak,... ) naar de overkant brengen, gewicht verdelen. 
- Samen naar de overkant: elke ll. mag slechts 1 voet gebruiken en je moet elkaar vasthouden (zelf 

mogelijkheden zoeken). 

 

Post 3:  Apenkuren 

- Slingeren aan het rekstok zoals aapjes. 
- Wie kan zich slingerend aan de armen verplaatsen? 
- Wie kan met handen en voeten gehaakt aan rekstok naar de overkant? 

Post 4:  Slingeren 

- Over wiebelbank naar boven (op # manieren), via de touwladders naar de volgende wiebelbank en 
daar naar beneden. 

- Wie kan bij de oefening een voorwerp (balletje, pittenzakje,...) meenemen? 
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2) Klimmen en klauteren, kruipen en sluipen 

 

Post 1:  Over de bulten en onder de matten,.... 

- Meenemen van voorwerp 
- Per 2 over en onder matten (1= geblinddoekt, 2= helper; voorwerp meenemen,....)  

 

 

 

 

 

 

Post 2:  Trek op aan touw door de hoepels, volg het lint (klimraam), dalen via touw,.... 

 

 

 

 

 

Post 3:  Over de brug, onder de parachute over de Zweedse banken kruipen,.... 

- De leerlingen werken met 2: grote bal, zak, knikkers,... meenemen zonder te laten vallen 

 

 

 

 

Post 4:  Over de mat op de tribunes, door het web tussen de schermen,... 
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3) Evenwicht 

 

Post 1:  Oefening op Zweedse banken 

Elke ll. neemt bal, samen over de bank stappen, onder linten doorkruipen, over stokjes/ kegels stap-
pen, bal botsen in hoepels; ondertussen bal naar elkaar botsen,.... 

 

 

Post 2:  Hindernissen nemen 

Elkaar voorbijsteken en ondertussen de hindernissen nemen. De lln. per 2 geven elkaar een hand,.... 

 

 

Post 3:  Evenwicht op de balk 

Op balk: stappen; vw., zijw., aw., ....../ 2 Zw. bnkn. op elkaar (kippend): bal meerollen 

Bijkomende opdracht: halverwege door de benen buigen, 1/2 draai, 1/1 draai, gehurkt verder stap-
pen, zijkant van de balk met de hand aantikken,....... 

 

 

Post 4:  Evenwicht met behulp van klein materiaal 

Per 2 elkaar een hand geven, bal doorgeven, samen een zwaar, log, onhandig voorwerp naar de       
overkant mee ’zeulen’, ..... 

Op het touw terugkeren achter elkaar lopen en  handen op de schouders, handen vast,..... 
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4) Bewegingskunsten 

 

Post 1  Oefening met mini- trampoline en valmat 

- Hand in hand: over bank stappen, vertesprong via minitrampoline naar valmat,.... 
- Hand in hand gezicht naar elkaar: huppen over de bank. 
- 1 ll. heeft is geblinddoekt, de 2de ll. is de ogen van de eerste: die moet duidelijk de weg beschrij-

ven aan zijn medeleerling. 
- Bij de oefeningen is klein materiaal aanwezig om de opdrachten wat moeilijker te maken 
 

 

 

 

Post 2:  Trapsprong 

- Trapsprong: van laag naar hoog, met hoogtesprong neerkomen, eerst ballonnetje aantikken (op 
stok bevestigd),....   

- De lln. doen de oef. per twee gelijktijdig (geen handen geven tot ze samen hetzelfde ritme hebben 
gevonden).   

- Op de matten kunnen de lln. al proberen hun tempo aan elkaar aan te passen. 
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Post 3:  Werken aan banken en plint 

- De lln. doen de oefening per 2: ze nemen 1 bal.  
- Ze gaan zijwaarts op schuine bank en gooien de bal voortdurend naar elkaar.  
- Op de plint gekomen springen ze naar beneden terwijl:  

 gooien ze de bal naar elkaar. 
 mikken ze de bal al springend door een hoepel die door de begeleider wordt op-

gehouden. 
 komen ze neer op (voor, over,....) de voetjes.  

 ... 
 

 

Post 4:  Loopsprongen 

- Aaneenschakeling van ronde trampolines en matten aan eind valmat.  
- Ritmische aaneenschakeling van lopen. 

 Naast elkaar lopen aan zelfde tempo. 
 achter elkaar lopen aan zelfde tempo (niet op elkaars hielen trappen!). 
 neerkomen met een vertesprong. 
 ... 

 

 
 
 
 


