
De houthakker

Beweging:  Beweging:  

Ga rustig zitten op een stoel. Leg je handen op je knieën. Adem 3 keer kort Ga rustig zitten op een stoel. Leg je handen op je knieën. Adem 3 keer kort 

in door je neus, adem daarna langzaam en lang uit door je neus. Doe deze in door je neus, adem daarna langzaam en lang uit door je neus. Doe deze 

oefening maximum 3 keer na elkaar. oefening maximum 3 keer na elkaar. 

Soort:Soort:

Zittend, statisch, Zittend, statisch, 

ademhalingsoefening  ademhalingsoefening  

Doel: Doel: 

Maakt je wakker en alert, Maakt je wakker en alert, 

geeft je energiegeeft je energie

Het konijn
Krachtzin: Krachtzin: 

‘Ik ben wakker en alert!’‘Ik ben wakker en alert!’

https://youtu.be/kkCfdMt48H4


Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

Je bent alert wanneer je goed oplet en een situatie heel aandachtig in je opneemt. Je bent alert wanneer je goed oplet en een situatie heel aandachtig in je opneemt. 

Wanneer je alert bent, kan je snel reageren op een situatie. Voor een konijntje is dit heel Wanneer je alert bent, kan je snel reageren op een situatie. Voor een konijntje is dit heel 

belangrijk. Konijntjes leven buiten en moeten voortdurend op hun hoede zijn voor belangrijk. Konijntjes leven buiten en moeten voortdurend op hun hoede zijn voor 

heel wat gevaren in hun omgeving. Ze moeten ook oppassen voor de vos, want die heel wat gevaren in hun omgeving. Ze moeten ook oppassen voor de vos, want die 

zou hen wel eens durven opeten. zou hen wel eens durven opeten. 

Ook wij moeten soms alert zijn en goed opletten. Zo moeten we aandachtig zijn wanneerOok wij moeten soms alert zijn en goed opletten. Zo moeten we aandachtig zijn wanneer

we een straat oversteken of in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Leer je in we een straat oversteken of in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Leer je in 

de klas nieuwe leerstof of moet je een toets maken? Zorg dan ook voor een goede de klas nieuwe leerstof of moet je een toets maken? Zorg dan ook voor een goede 

alertheid zodat je aandachtig en gefocust bent.alertheid zodat je aandachtig en gefocust bent.

Dit tussendoortje helpt bij vermoeidheid. Wanneer je de tijd neemt om te focussen op Dit tussendoortje helpt bij vermoeidheid. Wanneer je de tijd neemt om te focussen op 

je ademhaling krijgt je lichaam opnieuw energie en maak je je hoofd vrij. Je lichaam je ademhaling krijgt je lichaam opnieuw energie en maak je je hoofd vrij. Je lichaam 

komt terug in het ‘nu’ terecht, waardoor je alerter bent en beter kan opletten.komt terug in het ‘nu’ terecht, waardoor je alerter bent en beter kan opletten.

Voorbeeldvragen: Voorbeeldvragen: 
1. Welk gevoel kreeg je tijdens 1. Welk gevoel kreeg je tijdens 

het uitvoeren van de oefening? het uitvoeren van de oefening? 

2. Wat is alert zijn?2. Wat is alert zijn?

3. Waarom moet een konijntje 3. Waarom moet een konijntje 
alert zijn?alert zijn?

4. In welke situaties 4. In welke situaties 
moet je alert zijn? moet je alert zijn? 

5. Wanneer heb je aandacht 5. Wanneer heb je aandacht 
en concentratie nodig?en concentratie nodig?

6. Waarom moet je alert zijn?6. Waarom moet je alert zijn?

7. Op welk(e) moment(en) heb jij 7. Op welk(e) moment(en) heb jij 
wel eens nood aan zo’n oefening?wel eens nood aan zo’n oefening?

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Snu � elen zoals een konijntje houdt je alert.’‘Snu � elen zoals een konijntje houdt je alert.’

Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

Je bent alert wanneer je goed oplet en een situatie heel aandachtig in je opneemt. Je bent alert wanneer je goed oplet en een situatie heel aandachtig in je opneemt. 

Wanneer je alert bent, kan je snel reageren op een situatie. Voor een konijntje is dit heel Wanneer je alert bent, kan je snel reageren op een situatie. Voor een konijntje is dit heel 

belangrijk. Konijntjes leven buiten en moeten voortdurend op hun hoede zijn voor belangrijk. Konijntjes leven buiten en moeten voortdurend op hun hoede zijn voor 

heel wat gevaren in hun omgeving. Ze moeten ook oppassen voor de vos, want die heel wat gevaren in hun omgeving. Ze moeten ook oppassen voor de vos, want die 

zou hen wel eens durven opeten. zou hen wel eens durven opeten. 

Ook wij moeten soms alert zijn en goed opletten. Zo moeten we aandachtig zijn wanneerOok wij moeten soms alert zijn en goed opletten. Zo moeten we aandachtig zijn wanneer

we een straat oversteken of in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Leer je in we een straat oversteken of in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Leer je in 

de klas nieuwe leerstof of moet je een toets maken? Zorg dan ook voor een goede de klas nieuwe leerstof of moet je een toets maken? Zorg dan ook voor een goede 

alertheid zodat je aandachtig en gefocust bent.alertheid zodat je aandachtig en gefocust bent.

Dit tussendoortje helpt bij vermoeidheid. Wanneer je de tijd neemt om te focussen op Dit tussendoortje helpt bij vermoeidheid. Wanneer je de tijd neemt om te focussen op 

je ademhaling krijgt je lichaam opnieuw energie en maak je je hoofd vrij. Je lichaam je ademhaling krijgt je lichaam opnieuw energie en maak je je hoofd vrij. Je lichaam 

1. Welk gevoel kreeg je tijdens 1. Welk gevoel kreeg je tijdens 
het uitvoeren van de oefening? het uitvoeren van de oefening? 

7. Op welk(e) moment(en) heb jij 7. Op welk(e) moment(en) heb jij 
wel eens nood aan zo’n oefening?wel eens nood aan zo’n oefening?

Voorbeeldvragen: Voorbeeldvragen: 

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Snu � elen zoals een konijntje houdt je alert.’‘Snu � elen zoals een konijntje houdt je alert.’


