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1 Voorwoord
Reeds enkele schooljaren zijn de Follo-leerkrachten actief binnen het domein van 
‘brede school met sportaanbod’ dat gecoördineerd en ondersteund wordt door  
Bloso en SVS.
‘Brede school met sportaanbod’ heeft als doel meer mogelijkheden en kansen te 
creëren voor de leerlingen en de scholen.  Dit door een duurzame samenwerking 
en netwerking uit te bouwen tussen de school, de sportverenigingen, de ge-
meentelijke sportdiensten en andere lokale sportactoren.  Het netwerk is gericht 
op een laagdrempelig en meer permanent sport- en beweegaanbod, buiten de 
lessen lichamelijke opvoeding zoals tijdens speeltijden, middagpauzes en na de 
schooluren.

Binnen deze contouren werkten de Follo’s diverse nieuwe werkvormen en initia-
tieven uit.  Zo ontstond de ‘Sport Na School-pas’ voor het secundair onderwijs en 
‘Sportsnack’ dat zich richt op de sportieve naschoolse opvang in de basisschool,...
Een ander initiatief is gericht op de speelplaatswerking en de leerling-participatie 
in het basisonderwijs en ontstond uit de inspiratie van de toenmalige Follo Claire 
Mevis.  Gaandeweg werd dit idee door andere Follo’s opgepikt en vorm gegeven 
en kreeg het de naam ‘‘SpeelMaatjes Op School’’.

‘SpeelMaatjes Op School’ richt zich op diverse doelen zoals het stimuleren 
van:
-   de leerling-participatie 
-   het welbevinden op school
-   de activiteitsgraad van de kinderen tijdens speeltijd- en recreatiemomenten
-   het bewegings- en sportaanbod op de basisschool
-   de speelplaatswerking.

Essentieel in ‘SpeelMaatjes Op School’ is dat leerlingen van het 6de leerjaar van de 
basisschool op welbepaalde momenten actief samenspelen met de leerlingen 
van de lagere klassen of kleuterschool.  Dit gebeurt op een gestructureerde ma-
nier die voorbereid en begeleid wordt door het schoolteam.
Leerlingen van de basisschool kunnen meer verantwoordelijkheid nemen dan we 
denken. Ze kunnen zelf thema’s en werkvormen kiezen, in onderling overleg pro-
jecten uitwerken, mee regels en afspraken maken.  Hierdoor wordt hun betrok-
kenheid met de school èn hun welbevinden op school verhoogd.
Onderzoek wijst uit dat als leerlingen het gevoel hebben betrokken te worden 
bij de leefgemeenschap van de school en hier verantwoordelijkheid in krijgen, zij 
hun school op een meer positieve wijze beleven.

Onder meer hierom is het bijna vanzelfsprekend dat ‘SpeelMaatjes Op School’ 
geïmplementeerd wordt in het schoolwerkplan en actief ondersteund wordt door 
de directie, het schoolteam, de zorgleerkracht en/of de leermeester LO. 

Wij danken de verschillende Follo’s werkzaam in het basisonderwijs voor hun bij-
drage en Lieve Royackers, als opvolgster van Claire Mevis, voor het coördinerend 
werk bij het tot stand komen van deze brochure.  
Eveneens dank aan de basisschool Mariavreugde Wondelgem voor hun inspire-
rend voorbeeld van ‘SpeelMaatjes’ (zie ook p 9). 

Eric Swinnen,
Verantwoordelijke werking ‘brede school met sportaanbod’.
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2 Omschrijving  
‘SpeelMaatjes Op School’

Beknopt omschreven handelt ‘‘SpeelMaatjes Op School’’ over leerlingen van het 
6de leerjaar die, onder begeleiding van het schoolteam, sport- en spelactiviteiten 
organiseren voor leerlingen van de lagere leerjaren tijdens een speeltijd of een 
middagspeeltijd en dit in principe 1 x per week.  Met lagere leerjaren worden de 
kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar en zelfs deze van de 3de kleuterklas be-
doeld.

De leerlingen nemen deel aan het project gedurende een bepaalde periode en 
op bepaalde momenten tijdens de schoolweek.  De leerlingen worden zeker niet 
overbevraagd: het geheel wordt beperkt en afgebakend in tijd.
Er wordt bij voorkeur gewerkt in kleine groepjes.
De leerlingen worden in geen geval verplicht om deel te nemen.

3 Specifieke kenmerken
■  Stimulering van de leerlingenparticipatie

-  de leerlingen hebben de vrije keuze om deel te nemen
-  een organisatie door kinderen is haalbaar mits de nodige begeleiding
-  de leerlingenraad kan erbij betrokken worden 
- stimuleren van de creativiteit

■  Bevorderen van het sociaal gedrag en verminderen van het pestgedrag
■ Bevorderen van een duurzaam project met een geringe budgettaire weer-

slag: in principe zijn er geen onkosten 
■ Bevorderen van het welbevinden van de leerlingen
■ Bevorderen van het schoolklimaat
■  Bevorderen van de betrokkenheid van het ganse schoolteam
■  Stimuleren van de kinderen van het 6de leerjaar om verantwoordelijkheid 

te nemen
■ Uitbreiden van ‘Speelmaatjes Op School’ naar de kinderen van de 3de kleu-

terklas.
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4 Doelstellingen & eindtermen
■ Voor de leerlingen van het 6de leerjaar
● Motorische vaardigheden:

- Door als sportbegeleider te fungeren worden de leerlingen gestimu-
leerd andere sporten/spelen te ontdekken en er zich in te specialiseren

- Permanente interesse voor sport
- Ontwikkeling van de motorische vaardigheden
- Eindtermen: 1.2, 1.3, 1.19, 1.20

● Sociale vaardigheden:
- De leerlingen kunnen zich als persoon present stellen en leiding geven
- De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor anderen
- De leerlingen kunnen omgaan met diverse persoonlijkheden: stille 

meer gesloten lln., hyperactieve lln.,...
- De leerlingen kunnen respect en waardering opbrengen en kunnen an-

deren ruimte geven zodat iedereen zinvol kan deelnemen aan een spel
- Eindtermen: 3.1, 3.2,3.3, 3.5, 3.7

● Kennisvaardigheden:
- Via internet/bib informatie zoeken
- Doorstroming van informatie
- Situaties inzichtelijk benaderen
- Oplossingen zoeken
- De afspraken i.v.m. veiligheid en materiaalgebruik naleven
- De gevaren van de bewegingssituatie herkennen
- Eindtermen:1.28, 1.29,1.30, 1.31, 1.32,1.33

■ Voor de leerlingen van de lagere leerjaren:
● Motorische vaardigheden:

- Ontwikkelen van de motorische vaardigheden
- Eindtermen: van 1.1 tot 1.8, van 1.17 tot 1.20, 2.5

● Sociale vaardigheden:
- De leerlingen kunnen leiding volgen of meewerken
- De leerlingen kunnen respect en waardering opbrengen en nemen 

deel aan bewegingsactiviteiten in een geest van fair play
- Eindtermen:3.1, 1.3, 3.5, 3.7

● Kennisvaardigheden:
- Afspraken naleven
- Inzicht verwerven en tactisch spelen
- Op een veilige manier met elkaar en materiaal omgaan
- Eindtermen: 3.1, 3.2,  3.6, 2.5

■ Voor het schoolteam:
 (zorgleerkracht, directie, oudervereniging, klasleerkracht, LO leerkracht)
- Tijdens de lessen ICT informatie zoeken rond spelvormen, spelen
- Tijdens de lessen muzische opvoeding worden bv. affiches gemaakt
- Bibliotheekbezoek zodat de leerlingen zich kunnen informeren
- Tijdens de lessen bewegingsopvoeding enkele spelen oefenen
- Dit project kan opgenomen worden in het gezondheidsplan, zorgbeleids-

plan,...
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5 Stappenplan
 STAP OMSCHRIJVING WIE

 1 Directie informeren + sensibiliseren. Coördinator project

 2 Schoolteam informeren + sensibiliseren   Coördinator project 
  tijdens een personeelsvergadering. 

 3 Aanstellen projectverantwoordelijke. Coördinator project 
  Wie kan dit zijn: leerkracht LO,  
  zorgleerkracht, taakleerkracht,  
  leerkracht 6de leerjaar.

 4 Voorstelling van het project aan de lln.  Coördinator project 
  van het 6de leerjaar (= spelleiders) en  
  engagement.

 5 Opleiding van de lln. van het 6de leerjaar. Coördinator project

 6 Promotie : affiches, folders tijdens lessen Leerkracht 6de leerjaar 
  Muzische Opvoeding.

 7 Project voorstellen aan de lln. van de Coördinator project 
  lagere leerjaren. 
  De spelen tijdens de lessen LO aanleren  Leerkracht LO 
  in alle klassen.  

 8 Ouders informeren + inschrijvingsstrook. Coördinator project

 9 Inschrijven van de deelnemers van de  Coördinator project 
  lagere klassen.  

 10 Indeling van de groepen, zowel van de  Coördinator project 
  begeleiders als de deelnemers. 

 11 Kennismaking, begeleiders, deelnemers,  Coördinator project 
  tijdens de speeltijd een week voor de start  
  van het project.

 12 Start van het project. Coördinator project 
   + leerkrachten

 13 Permanente opvolging. Coördinator project

 14  Een moment per week creëren waarop de   Coördinator project 
  lln. van het 6de hun activiteiten kunnen  
  voorbereiden.

 15  Na een maand evaluatie en bijsturing samen  Coördinator project 
  met de leerlingen van het 6de leerjaar   + ganse schoolteam 
  + het schoolteam.

 16  Tijdens het derde trimester - de lln. van het  Coördinator project 
  5de leerjaar erbij betrekken als opleiding.



www.schoolsport.be

�� �������������
● Leeftijd: 5 - 9 jaar
● Materiaal: krijt

 Op 2 tegenovergestelde hoeken van het 
plein wordt een vrijplaats bepaald door een 
krijtlijn.  Nu wordt de zwarte non aange-
duid.  De overige spelers begeven zich naar 
één van de 2 vrijplaatsen.  De zwarte non 
gaat in het midden staan en roept : “Wie is 
bang van de zwarte non?”.

 Iedereen roept “ik niet” en loopt naar de 
andere kant.  Wie op dit moment getikt 
wordt door de zwarte non moet haar hel-
pen.  De zwarte non moet met de hand de 
schouders van de overlopers tikken.

www.schoolsport.be

�� ���������
● Leeftijd: allen
● Materiaal: geen

 De bedoeling is dat je, je gelaat niet ver-
roert terwijl de anderen je proberen aan het 
lachen te brengen.

 Alle spelers staan in een cirkel, 1 speler be-
gint met te zeggen “HA“. De volgende spe-
ler zegt er 1 “ HA” bij, dus “HA, HA“ en de 
volgende zegt dan “HA HA HA“.  Dit gaat 
verder tot er iemand een fout maakt of be-
gint te lachen. Deze speler verlaat het spel, 
en mag van buiten de circel de andere spe-
lers aan het lachen brengen zonder lawaai 
te maken of iemand aan te raken. De speler 
die het langst zijn gezicht niet verroert is de 
sneeuwman.
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6 Werkwijzen - organisatievorm
6.1  Spelfiches
 Spelfiches maken. De spelfiches zijn verschillend van kleur, afhankelijk van 

rustige of  actieve spelen. Ook kan men onderscheid maken in de kaarten 
door kleuren per leeftijd of niveau te schikken. De spelfiches worden bijge-
houden in een doos, zodat de lln elke week nieuwe spelen kunnen kiezen.

 Opmaken van de sport- en spelfiches. Alle spelen worden verzameld.

Hieronder vind je 2 voorbeelden van een spelfiche.  Spelfiches zijn te vinden op 
de website www.schoolsport.be.
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6.2  Opleiding spelleiders 
 (= leerlingen 6de leerjaar)

a.  Opleiding van de spelleiders
-  Praktische tips en didactische afspraken maken, best tijdens de les LO :

-  zorg voor je groepje kinderen
- bereid je activiteit voor (dit kan tijdens een speeltijd of de klasleer-

kracht maakt hier een half uurtje tijd voor tijdens de lesuren)
- wissel af, niet altijd hetzelfde, ook in tempo (actief & rustig)
- als de speeltijd begint, zorg je dat je niet aarzelt, ga zo snel mogelijk 

naar de speelplaats
- laat je groepje kinderen niet wachten, je moet ze zo snel mogelijk je 

activiteit laten uitvoeren
- doe zelf mee !
- veiligheid - doe geen gevaarlijke activiteiten
- als een leerling van het groepje het moeilijk heeft, probeer het zelf op 

te lossen, lukt dit niet, ga dan naar de leerkracht met het probleem
- het materiaal netjes terugplaatsen
- de activiteit stopt op het belsignaal.

-  De leerlingen van het 6de leerjaar/spelleiders geven sport en spel aan el-
kaar tijdens de les LO.

b.  Evaluatie van de spelleiders na elke speeltijd
 Na de activiteit worden de spelleiders verzameld voor een korte evaluatie 

met de coördinator.  Zijn er problemen geweest? Moet er bijgestuurd wor-
den op didactisch vlak?  Zijn er praktische tips nodig ?

c.  Beloning van de spelleiders
 De spelleiders maken een aandenken voor hun groepjes leerlingen van de 

lagere leerjaren (bv. brevet). Ook de leerlingen van de lagere leerjaren ma-
ken gezamenlijk iets voor hun spelleiders.

6.3  Afspraken schoolteam
- Afspraken rond ‘blijven eten’.  Eten in 2 beurten, nagaan of er specifieke 

regelingen mogelijk zijn om de kinderen van de lagere klassen samen te 
laten eten met de oudere leerlingen.

- Kan de huidige middagsport gewoon behouden blijven ?
- Leerlingen van het 6de leerjaar hebben een herkenningsvestje.
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6.4 Veiligheid - Kwantiteit - Kwaliteit
- Voorzie rustperiodes, ook voor het projectteam (bijvoorbeeld in de winter-

maanden geen activiteiten).  Uitleggen aan het schoolteam hoeveel maal 
het project wordt gedaan, gedurende een bepaalde periode.

- Laat de activiteit maximum 30 minuten duren.
- Er is altijd een leerkracht die toezicht houdt, zowel op de leerlingen als op 

de gebruikte materialen.
- Leerlingen van het 6de leerjaar spelen/sporten zelf ook nog graag. Geef ze 

daar de kans toe. Laat ze max. 1x per week spelleider zijn.
- Kwaliteitszorg:

-  voorzie veilige spelen
-  voorzie voor het toezicht van de leerkracht een lijst van de aanwezige 

leerlingen
-  voorzie nazicht spelmaterialen
-  zorg voor begeleiding bij het verplaatsen van de leerlingen
-  zorg dat het project niet langer dan 30 minuten duurt.

6.5  Bewaking/toezicht
- Het project in de bewakingslijst opnemen. De bewaking zou in principe 

makkelijker worden, vermits de 6de jaars begeleiden.
- Er moet geen extra bewaking voorzien worden, zoals bij klassentornooien.

6.6  Materialen
- Gebruik maken van bestaand materiaal, zoals spelkoffers of materiaal van 

turnzaal.
- Met de school zelf kosteloos materiaal maken. Maak je eigen creatieve 

doe-het-zelf-koffer.
- Aankopen via de school.
- Aankopen via de oudervereniging.

6.7 Accommodatie
- De activiteiten vinden bij voorkeur plaats op de speelplaats. Hiervan kan 

uiteraard afgeweken worden bv. bij regenweer naar de turnzaal.
- Afhankelijk van de gekozen spelvormen kan er geopteerd worden voor 

een grasveld, een sporthal,...
- Als er 2 vestigingsplaatsen in de school zijn, kunnen de leerlingen van het 

6de leerjaar zich best verplaatsen naar de vestigingsplaats van de lagere 
leerjaren.
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7 Voorbeelden
a.  Speelmaatjes in Mariavreugd, Wondelgem
 De actie groeide vanuit het GOK-actieplan binnen het thema ‘socio-emo-

tionele ontwikkeling’.  De actie bestaat hierin, dat leerlingen van het 6de 
leerjaar tijdens de ochtendspeeltijd en de middagpauze samen met de 
kleuters spelen op de kleuterspeelplaats.  De leerlingen van het 6de dragen 
fluohesjes, zodat ze makkelijk herkend worden.

 Een rooster met de namen van de leerlingen (de kinderen schreven hun 
voorkeurtijdstippen) en een overzicht van de afspraken worden opgehan-
gen op het prikbord.

● Waarom werken met ‘speelmaatjes’?
 De eerste kleuterklassers meer troost geven tijdens de lange pauzes.
 De leerlingen van het 6de leerjaar laten samenspelen met de kleuters.
 Verantwoordelijkheden (op tijd zijn, zorg dragen voor, volhouden) geven 

aan de leerlingen van het zesde leerjaar.
 Conflicten  op de kleuterspeelplaats vermijden.
 
 Bij aanvang van de nieuwe actie ‘speelmaatjes’ bleek het succes 

reeds van bij de start!  Het engagement dat de speelmaatjes toonden 
om voor de kleuters te zorgen, met hen spelletjes te spelen en als het no-
dig was met een kleuter naar het toilet te gaan was onvoorwaardelijk! 

 In het begin zag je echt actie op de speelplaats.  Kleuters zaten in een krin-
getje met een speelmaatje samen een spel te spelen. Er liepen kinderen in 
een treintje over de speelplaats,... 

 Zelfs op het gewone speeluur in de voormiddagspeeltijd of in de namid-
dagspeeltijd zag je kleuters de aangeleerde spelletjes zelfstandig spelen.

 Zelfs kleuters van de 3de kleuterklas speelden ‘speelmaatje’ met de jongste 
kleuters!  Er was ineens meer spel op de speelplaats in een duidelijk veran-
derd sociaal patroon.

 Leerkrachten kleuterleidsters zijn zeer positief over dit project. 
Een middag zonder speelmaatjes geeft direct meer drukte onder de kleu-
ters op de speelplaats, meer ruzie, … omdat de kinderen minder ‘bezig 
gehouden’ worden. Als kleuters bezig zijn met spelen, verloopt de middag-
pauze zowel voor de kinderen, als voor de leerkrachten veel aangenamer. 

 De tijd wordt optimaal benut om als leerkracht degelijk toezicht te kunnen 
doen, als kleuter een actieve en aangename middagpauze te hebben, als 
speelmaatje zich positief geëngageerd te hebben om er veel voldoening 
uit te halen.”

b.  VBS Cornelius Lindelhoeven, Overpelt
● Betrokken leerlingen: geïnteresseerde leerlingen van het 6de leerjaar 

uit vestigingsplaats 2.  Geïnteresseerde leerlingen van het 1ste, 2de en 3de 
leerjaar uit vestigingsplaats 1. Dit is bijna iedereen.

● Wat: begeleiden van sport en spel tijdens de middagspeeltijd.

● Wanneer: elke maandag en donderdag van 12u10 tot 12u45.

● Locatie:  op de vrije speelplaats van vestigingsplaats 1, bij slecht weer in 
de turnzaal.

● Voorbereiding: elke 6de klas heeft een doos met spelfiches. De leerlingen 
bereiden in groepjes hun activiteit voor en maken nodige materialen tij-
dens een pauze (speeltijd). Eigen ideeën worden gestimuleerd.
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● Organisatie: maandag: 17 begeleiders van het 6de leerjaar, 48 leerlingen 
van 1ste, 2de en 3de leerjaar = 8 groepen.  Donderdag: 20 begeleiders van 
het 6de leerjaar, 57 leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar = 9 groepen.  
Begeleiders mogen zelf kiezen met wie ze een groepje begeleiden.

● Verloop:  de dag dat ‘SpeelMaatjes Op School’ doorgaat,  blijven de 
deelnemers en de begeleiders eten op school en gaan om 12u10, onder 
begeleiding naar de vrije speelplaats van vestigingsplaats 1 (=  speelplaats 
van 1,2,3). De kinderen die niet deelnemen op die dag, blijven op de speel-
plaats van de kleuters. De coördinator van het project gaat bij elk groepje 
kijken of alles goed verloopt.  Na het eindsignaal gaan de deelnemers on-
der begeleiding terug naar hun speelplaats en ruimen de begeleiders hun 
materiaal op.

● Evaluatie: na elke activiteit heeft de coördinator een kort gesprek met 
de begeleiders. Zij kunnen vragen stellen en de coördinator geeft tips en 
zoekt eventueel oplossingen.  Na elk trimester is er een lunchvergadering 
met een evaluatie over het gehele verloop.

● Afsluiting werkjaar: tijdens een lunchvergadering vullen de begeleiders 
een enquète in en worden ze door de school getrakteerd op een broodje 
als appreciatie voor hun inzet.  Vaak worden tussen deelnemers en begelei-
ders spontaan kaartjes, medailles, tekeningen,... uitgewisseld als dank.

c.  Basisschool het Kompas Geel
 De leerlingen van het zesde leerjaar begeleiden jongens en meisjes van de 

lagere graden bij het spelen van sportspelen tijdens de middagpauze.
 Na de refter verzamelen de begeleiders (2) en hun leerlingen (max 8) op 

een afgesproken verzamelplaats.  

 Vooraf hebben de zesdeklassers enkele spelen voorbereid en hier materi-
aal voor verzameld.  Voorbeeldspelen werden opgehangen op een groot 
prikbord. Zij mochten zelf gevonden spelen hier ook aan toevoegen.

 Het spelmateriaal werd vooral door de leerlingen zelf bij elkaar gebracht. 
(Kosteloos materiaal, plastic flessen, binnenbanden van fietsen, buiten-
banden,...) Zij mochten ook in de kringloopwinkels materiaal gaan ‘zoeken’. 
Na goedkeuring door de directie mocht dit  aangekocht worden (sjoelbak, 
ballen,...).

 Extra functies in dit project waren: materiaalmeester, verantwoordelijke 
prikbord.  De bewakingsjuf en  meester hielden mee een oogje in het zeil.

 De volledige schoolgemeenschap steunde en waardeerde dit project !  
De ouderraad  is bereid om het geheel financieel te steunen.

 Het speelmaatjes project zal ook  vanaf dit schooljaar worden gekoppeld 
aan een uitleendienst voor sportmateriaal.

d.  Parochieschool Putte-Peulis
 De leerlingen van het 6de leerjaar begeleiden de kinderen van het 1ste, 

2de en 3de leerjaar bij sport en spel tijdens de middagspeeltijd.  Per twee, 
soms drie, zijn ze verantwoordelijk voor een groepje van 6 tot 8 kinderen 
en spelen één middag per week samen gedurende 20 minuten. 

 Door beperkte ruimte speelt de helft van de groep op maandag, en de 
andere helft op donderdag. Ook de turnzaal en/of het kleuterspeelzaaltje 
worden occasioneel gebruikt voor bv. een dansje, een hindernissenpar-
cours,... zo wordt de speelplaats een beetje ontlast. 
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 Dit project werd mede opgestart door een 3de jaars studente LO (stage). 
Zij was gedurende enkele weken aanwezig om dit alles mee voor te berei-
den en op te volgen samen met de leerkracht LO.  

 De 6de klassers hebben hun eerste activiteiten mogen voorbereiden en 
uitproberen tijdens de turnles, zo kregen ze ook een aantal eenvoudige 
didactische tips mee.   Nu wordt er voorbereid tijdens de speeltijd.  Er zijn 
spelfiches waaruit kan gekozen worden, maar creativiteit van de kinderen 
wordt hier natuurlijk aangemoedigd. 

 Het materiaal dat ze gebruiken wordt mee gebracht of vooraf uit de turn-
zaal gehaald, en nadien zorgvuldig terug geplaatst. Tijdens het opruimen 
wordt kort geëvalueerd met de kinderen van het 6de. 

 Het project loopt in september, oktober en vanaf maart t.e.m. juni. Tijdens 
de wintermaanden is er een break en zijn er tornooien voor de grotere 
klassen.  Speelmaatjes staat bij ons nog in de kinderschoenen, maar tot nu 
toe zijn alle betrokkenen zeer enthousiast en worden er banden gesmeed 
tussen groot en klein.  

e.  Basisschool Heilige Familie Lier
 In de basisschool Heilige-Familie spelen de leerlingen van het zesde leer-

jaar elke dinsdagmiddag eenvoudige spelletjes met de leerlingen van de 
eerste leerjaren. Dit gedurende een 20-tal minuten en in kleine groepjes. 

 ‘s Maandags kunnen de zesdeklassers een keuze maken uit ‘groene’ (rus-
tige) spelen en ‘rode’ (loop- en tikspelen) tijdens hun turnles. Zo hebben ze 
de tijd om alles een beetje voor te bereiden indien nodig. 

 Bij het belsignaal op dinsdag worden de ‘kleintjes’ verzameld door de 
‘speeljuffen’ en ‘speelmeesters’ op een vaste plaats. Enkele anderen zorgen 
ondertussen voor het ophalen van het nodige materiaal uit de turnzaal. 

 De leerkrachten die op dat moment instaan voor het toezicht houden na-
tuurlijk mee een oogje in het zeil.  Om 12u20 wordt alles netjes opgeruimd 
en terug naar de turnzaal gebracht. 

 Het is het tweede jaar op rij dat we ‘Speelmaatjes’ op deze manier organise-
ren. Alles verloopt telkens vrij vlot. De zesdeklassers leren hier verantwoor-
delijkheden dragen, leren probleemoplossend denken en leren leiding 
nemen. De leerlingen van het eerste leerjaar genieten van de spelen en 
hebben een aanspreekpunt op de speelplaats, ook op andere momenten 
van de week. 

8 Aandachtspunten
● Samenstelling van de groepen: als je steeds in dezelfde groep zit, kun-

nen er soms wat problemen met elkaar ontstaan. Dit kan opgelost worden 
door in de helft van het schooljaar te wisselen van groepen.

● Materiaal: de leerlingen trachten steeds zorg te dragen voor het materi-
aal.  De leerkracht die toezicht heeft, let hier op.

●  Voorbereiding: leerlingen moeten de activiteit voorbereiden. Hier knelt 
soms het schoentje. Blijven voorbereiden bevordert de kwaliteit van de 
activiteiten. Dit gebeurt dan ook best onder begeleiding.

● Stapsgewijze uitbouw: de leerkrachten kunnen dit project aanvankelijk 
zien als een extra werklast, dus:
a.  begin klein om nadien te kunnen groeien
b.  volg het stappenplan om het project haalbaar te maken
c.  begin bv met alleen het 1ste leerjaar en breidt daarna uit naar de an-

dere leerjaren, kleuters aanvankelijk nog niet betrekken.
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9 Varia
- Plaats een ideeënbox in school zodat leerlingen nieuwe spelideeën kun-

nen indienen.  De leerlingen van het 6de of de leerkrachten kunnen hier-
van nieuwe spelfiches maken.

-  Plaats regelmatig aankondigingen en een verslagje (fotoís) op de website 
van de school.

10 Nuttige literatuur voor het 
uitwerken van het project

-  SVS:  ‘Spelen op de speelplaats’ & ‘Speelplaatsspelen voor het basisonder-
wijs’.

-  SVS:  ‘Sport en spel op de speelplaats’ - organisatievoorbeelden uit de prak-
tijk voor het basisonderwijs.

-  ‘Maak je eigen creatieve doe-het-zelf-koffer’ - project De Meidoorn Eeklo
 www.de meidoorn.be of http://spelkoffer.demeidoorn.be.
-  Spelfiches Don Bosco.
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