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O
nder schooltijd:  

groep 5 en 6
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Lesplan
•  Na ontvangst worden de kinderen ingedeeld in vijf groepen van zes kinderen.

•  De kinderen nemen plaats bij hun eerste station.

•  Uitleg van de vijf stations.

•  De tijdsduur per station is ongeveer acht minuten.

•  Wisselen van station en korte aanwijzingen geven duurt ongeveer twee minuten.

•  Drie stations per groep is haalbaar in één les van 45 minuten.

•  In de volgende les kunnen de kinderen de stations uitvoeren die nog niet aangedaan zijn en een 

station herhalen.

Wellicht is het mogelijk om bij die stations waar een net nodig is, badmintonnetten te gebruiken in 

plaats van de banken, zodat de ballen onder het net teruggerold kunnen worden. 

Overzichtskaart: 
Onder schooltijd, groep 5-6, groep van 30 leerlingen

Zaalindeling
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Doel
•  Ontwikkelen van de basisslagen (forehand en backhand). 

•  Inschatten van een aankomende bal (timing).

Organisatie
•  Kinderen werken in tweetallen op 1/8 zaal.

•  Een tweetal wacht.

•  Een kind heeft het racket, de ander de bal.

•  Beide kinderen nemen plaats op vijf meter van het net (bepaalde lijn aanwijzen).

Arrangement
•  2 ballen (1 bal per tweetal);

•  2 rackets (1 racket per tweetal).

Slaan, (ont)vangen en (aan)gooien
•  Het kind met de bal gooit onderhands in de richting van het kind met racket. 

•  Het kind met het racket slaat de bal met de forehand of backhand terug naar de gooier.

•  De gooier vangt de bal en gooit weer aan. 

•  Na tien keer gooien wisselen van functie en een plek doorschuiven als tweetal.

Les 1 en 2 Station 1: Slaan, (ont)vangen en (aan)gooien
Op school, groep 5-6, 30 leerlingen in de gymzaal

Timing

Opdracht

Het kind met de bal gooit 
onderhands in de richting 
van het kind met racket. 
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Loopt het? Tips (organisatie)
Is de bedoeling niet duidelijk? •  Geef nogmaals een voorbeeld van de oefening en 

uitvoering.

Is er een oneven aantal kinderen? •  Een van de kinderen fungeert als teller.
•  Twee kinderen vangen en gooien om de beurt.

Lukt het bijna? Tips (stapje terug)
Slaat de leerling steeds te hard, te hoog of 
te ver?

•  Geef een voorbeeld van een rustige slag met de 
gewenste vaart, hoogte en diepte.

De leerling mist de bal steeds. •  Gooi wat zachter aan.

Leeft het? Tips (variaties)
Is het niveauverschil groot tussen de 
kinderen?

•  Vergroot of verklein de afstand waarover ze  
mogen slaan.

Zijn de kinderen uitgekeken op de  
oefening?

•  Laat ze hardop tellen hoeveel keer de combinatie 
slaan en vangen lukt.

•  Welk tweetal heeft als eerste de bal vijf keer 
gevangen?

•  Elke gevangen bal na een backhand telt voor  
twee punten.

Lukt het goed? Tips (uitbouw)
Gaat de oefening goed? •  Vergroot de afstand tussen de kinderen.

•  Sla om en om met de forehand en de backhand.
•  Laat vangen met één hand.
•  Gooi zo aan dat de ander een beetje moet bewegen.
•  Probeer de bal zonder stuit te vangen.
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Doel
•  Ontwikkelen van precisie.

Organisatie
•  De kinderen werken in tweetallen op 1/8 zaal. 

•  Eén tweetal wacht.

•  Alle kinderen hebben een racket en per tweetal een bal.

•  Elk kind heeft drie pylonen op vijf meter van het net staan.

Arrangement
•  2 ballen (1 per tweetal);

•  4 rackets; 

•  12 pylonen. 

Rally
•  De kinderen spelen in tweetallen met elkaar.

•  Probeer met een forehand of backhand de pylonen (die 50 cm van elkaar staan)  

van de ander te raken.

•  De ander mag de bal direct terugslaan of de bal pakken en na een stuit terugslaan. 

•  Een pylon die wordt geraakt wordt neergelegd of omgedraaid.

•  Welk tweetal heeft als eerste één of twee pylonen om? 

•  Het winnende team mag blijven staan, het andere tweetal wisselt met het wachtende tweetal.

Les 1 en 2 Station 2: Rally 
Onder schooltijd, groep 5-6, 30 leerlingen in de gymzaal

Opdracht

Precisie

Probeer met 
een forehand 

of backhand de 
pylonen (die 50 cm 
van elkaar staan) 
van de ander te 

raken.
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Loopt het? Tips (organisatie)
Is de bedoeling niet duidelijk? •  Geef nogmaals een voorbeeld van de oefening en 

uitvoering.

Is er een oneven aantal kinderen? •  Een van de kinderen fungeert als scheidsrechter.
•  Twee kinderen spelen om de beurt een rally.

Lukt het bijna? Tips (stapje terug)
Slaat de leerling steeds te hard, te hoog, 
of te ver?

•  Geef een voorbeeld van een rustige slag met de 
gewenste vaart, hoogte en diepte.

Worden de pylonen niet of nauwelijks 
geraakt?

•  Maak een driehoek van de pylonen (mikvak), die 
1 meter van elkaar staan. Als er in het mikvlak 
geslagen wordt, wordt er een pylon omgelegd of 
omgedraaid.

Leeft het? Tips (variaties)
Is het niveauverschil groot tussen de 
kinderen?

•  Maak het mikvlak kleiner voor het betere kind.

Zijn de kinderen uitgekeken op de 
oefening?

•  Wie heeft het eerst de drie pylonen van de  
ander om?

Lukt het goed? Tips (uitbouw)
Gaat de oefening goed? •  Vergroot de afstand tussen de kinderen door de 

pylonen steeds verder naar achteren te leggen.
•  Maak het mikvlak kleiner voor het betere kind. 
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Doel
•  Ontwikkelen van de basis servicebeweging.

•  Inschatten van een aankomende bal (timing).

Organisatie
•  De kinderen werken in tweetallen op 1/8 zaal.

•  Eén tweetal wacht.

•  Per tweetal is er een racket en een bal.

•  3 pylonen in groepjes van drie, vier meter van het net.

Arrangement
•  2 ballen (1 per tweetal);

•  2 rackets; 

•  6 pylonen. 

Serveren
•  Het kind met racket en bal probeert vanaf de achterlijn met een service de pylonen te raken. 

•  Begin met je racket boven je hoofd en gooi de bal voor je, ongeveer 50 cm omhoog  

en sla de bal net boven je hoofd weg. 

•  De andere speler vangt de bal na een stuit en gooit de bal bovenhands terug.

•  Als de pylon wordt geraakt, wordt deze neergelegd of omgedraaid.

•  De kinderen wisselen steeds van functie en speelhelft na acht keer serveren.

•  Welk tweetal heeft als eerst één of twee pylonen om? 

•  Het winnende team mag blijven staan. Het andere tweetal wisselt  

met het wachtende tweetal.

Les 1 en 2 Station 3: Serveren
Onder schooltijd, groep 5-6, 30 leerlingen in de gymzaal

Service-  
beweging

Opdracht

Het kind met racket en 
bal probeert vanaf de 

achterlijn met een service 
de pylonen te raken. 
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Loopt het? Tips (organisatie)
Is de bedoeling niet duidelijk? •  Geef nogmaals een voorbeeld van de oefening en 

uitvoering.

Is er een oneven aantal kinderen? •  Een van de kinderen fungeert als scheidsrechter.
•  Twee kinderen serveren om de beurt.

Lukt het bijna? Tips (stapje terug)
Slaat de leerling steeds te hard, te hoog, 
of te ver?

•  Geef een voorbeeld van een rustige service met de 
gewenste vaart, hoogte en diepte.

Worden de pylonen niet of nauwelijks 
geraakt?

•  Maak een driehoek (mikvlak) van de pylonen, die 
1 meter van elkaar staan. Als er in het mikvlak 
geslagen wordt, wordt er een pylon omgelegd of 
omgedraaid.

Leeft het? Tips (variaties)
Is het niveauverschil groot tussen de 
kinderen?

•  Maak het mikvlak kleiner voor het betere kind. 

Zijn de kinderen uitgekeken op  
de oefening?

•  Welk tweetal heeft als eerste twee keer een  
pylon geraakt?

•  Zet ook pylonen neer voor het kind dat terug  
moet gooien; speel tegen elkaar; wie raakt als  
eerste een pylon?

Lukt het goed? Tips (uitbouw)
Gaat de oefening goed? •  Vergroot de afstand tussen de kinderen door de 

pylonen steeds verder naar achteren te leggen.
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Doel
•  Het leren van de tennistelling.

•  Ervaring opdoen met het spelen van wedstrijden.

•  Leren samenwerken.

Organisatie
•  De kinderen werken in drie teams van twee op 1/4 zaal.

•  Eén team wacht.

Arrangement
•  1 bal; 

•  4 rackets (2 per team). 

Wedstrijd dubbelspel
•  De kinderen werken in drie teams. 

•  Een wedstrijd is afgelopen wanneer een team vijf punten heeft gehaald. 

•  Alle kinderen beginnen achter hun eigen achterlijn. 

•  Gedurende de rally mag iedereen overal staan. 

•  De service moet geslagen worden in het gebied tussen het net en de achterlijn. 

•  Er zijn twee kansen om goed te serveren.

•  De eerste service mag bovenhands geslagen worden, de tweede moet onderhands. 

•  Na twee gespeelde punten gaat het andere team serveren.

•  Het winnende team mag blijven staan, het verliezende tweetal wisselt met het wachtende tweetal.

Spelregels
•  De bal mag maximaal één keer stuiten.

•  De bal moet in het goede vak stuiten (lijn is in).

•  Bal via het net is goed (behalve bij de opslag; deze moet dan over).

•  Puntentelling is 1-0, 2-0 enzovoort.

Les 1 en 2 Station 4: Wedstrijd dubbelspel
Onder schooltijd, groep 5-6, 30 leerlingen in de gymzaal

Samenwerken

Opdracht
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Loopt het? Tips (organisatie)
Is de bedoeling niet duidelijk? • Laat de oefening nogmaals zien.

• Geef een uitvoering in slow motion.
• Mik eerst alleen op een vast vak.

Is er een oneven aantal kinderen? •  Een van de kinderen fungeert als scheidsrechter en 
wisselt door in een team.

• Twee kinderen spelen om de beurt.

Lukt het bijna? Tips (stapje terug)
Slaat de leerling de service steeds te hard, 
te hoog of te ver?

•  Geef een voorbeeld van een rustige service met de 
gewenste vaart, hoogte en diepte.

Loopt het kind voortdurend naar voren 
en staat daardoor te dicht op de bal?

•  Adviseer de kinderen in de buurt van de achterlijn 
te staan.

Leeft het? Tips (variaties)
Zijn de kinderen uitgekeken op de  
oefening?

•  Laat de kinderen in wisselende koppels spelen.

Lukt het goed? Tips (uitbouw)
Gaat de oefening goed? •  Laat vrij of de kinderen één of twee keer boven-

hands serveren. 
•  Maak het servicevak diagonaal en daarmee kleiner. 
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Doel
•  Ontwikkelen van precisie.

•  Ervaring opdoen met het spelen van wedstrijden.

Organisatie
•  De kinderen werken op enkele vierkante meters in het materiaalhok.

•  De kinderen werken in twee drietallen.

•  De kinderen werken gelijktijdig.

Arrangement
•  Een ruimte in het materiaalhok;

•  2 ballen (1 per drietal); 

•  2 rackets (1 per drietal);

•  2 korven/ballenbakken;

•  2 pylonen.

Mikken in de korf
•  Eén kind staat met racket en bal achter een pylon die op drie meter van de korf staat. 

•  Een ander kind staat achter de korf en nummer drie wacht even aan de kant.

•  Het kind met het racket probeert de bal met de forehand of backhand rechtstreeks in de korf te 

slaan.

•  Het kind achter de korf rolt de bal terug. 

•  Na drie ballen wisselen van plaats.

•  Welk drietal heeft als eerste vijf punten?

Les 1 en 2 Station 5: Mikken in de korf
Onder schooltijd, groep 5-6, 30 leerlingen in de gymzaal

Eén kind staat 
met racket en bal 
achter een pylon 
die op drie meter 
van de korf staat. 

Wedstrijdjes

Opdracht
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Loopt het? Tips (organisatie)
Is de bedoeling niet duidelijk? •  Geef nogmaals een voorbeeld van de oefening en 

uitvoering.

Is er een oneven aantal kinderen? •  Maak een tweetal en een drietal.

Lukt het bijna? Tips (stapje terug)
Slaat de leerling steeds te hard, te hoog of 
te ver?

•  Geef een voorbeeld van een rustige slag met de 
gewenste vaart, hoogte en diepte.

Komt de bal te weinig in de korf? •  Laat de achtervanger zittend op de knieën schuiven 
met de korf om de bal te vangen.

•  Laat het kind de bal in de korf gooien.

Leeft het? Tips (variaties)
Zijn de kinderen uitgekeken op de  
oefening?

•  Laat de kinderen een tennisslogan afmaken met een 
prijsuitreiking later in de klas. “Tennis is…..”

Lukt het goed? Tips (uitbouw)
Gaat de oefening goed? •  Laat de kinderen dezelfde oefening proberen met de 

andere hand.
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Veld A Veld B Veld C Veld D
Ronde 1 1-2 3-4 5-6 7-8

Ronde 2 1-3 5-2 7-4 8-6

Ronde 3 1-5 7-3 8-2 6-4

Ronde 4 1-7 8-5 6-3 4-2

Ronde 5 1-8 6-7 4-5 2-3

Ronde 6 1-6 4-8 2-7 3-5

Ronde 7 1-4 2-6 3-8 5-7

Doel
•  Ervaring opdoen met het spelen van een wedstrijd dubbelspel.

•  Leren om samen te werken. 

Organisatie
•  Verdeel de klas in acht teams.

•  Elk team krijgt een nummer (1-8).

•  Gebruik een bord of papier om de score bij te houden.

•  Leg de meest belangrijke spelregels uit (noteren).

•  Een speelronde duurt vijf minuten. Na elke ronde geven de teams de eindstand door. 

•  Winst = 3 punten, gelijk = 1 punt en verlies = 0 punten.

•  Werk volgens het onderstaande speelschema.

Speelschema

Arrangement
•  Vier speelvelden zoals in les 1 en 2.

•  Twee ballen en vier rackets per veld.

•  Op elk veld staan twee kinderen van beide teams in het veld.

•  De andere kinderen zitten op de bank bij het speelveld.

Les 3: De dubbele dubbelwedstrijd
Onder schooltijd, groep 5-6, 30 leerlingen in de gymzaal

Dubbelspel

Opdracht
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De dubbele dubbelwedstrijd
•  Speel een wedstrijd dubbelspel tegen een ander team.

•  Na twee punten wisselt één team van spelers. Na de volgende twee punten wisselt het andere team 

enzovoort. 

•  De service moet geslagen worden in het gebied tussen het net en de achterlijn.

•  Er zijn twee kansen om goed te serveren.

•  De eerste service mag bovenhands geslagen worden, de tweede moet onderhands. 

•  Na twee gespeelde punten gaat het andere team serveren.

•  Kinderen maken de rally af wanneer de leerkracht ‘stop’ roept.

•  Rackets en ballen blijven tijdens het wisselen in het veld.

•  Leerlingen geven de stand door en gaan naar het volgende veld.

Spelregels
•  De bal mag maximaal één keer stuiten.

•  De bal moet in het goede vak stuiten (lijn is in).

•  Bal via het net is goed (behalve bij de opslag; deze moet dan over).

•  Puntentelling is 1-0, 2-0 enzovoort.

Een keer stuiten




