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Les 1: vier zomersporten

Inleiding: Warming-up         5 minuten
Kern: Vier zomersporten        30 minuten 
Afsluiting: Olympische ringen werpen      10 minuten 

Olympische waarden:
Tijdens de Olympische Spelen worden er naast individuele sporten ook teamspor-
ten uitgeoefend. Denk aan hockey of aan de estafette. Deze sporten vereisen 
samenwerking om te excelleren, aanmoediging om te motiveren (vriendschap) 
maar daarnaast respect voor elkaar en acceptatie als het bij iemand in het team 
iets minder soepel verloopt. De volgende opdrachten zijn gericht op de volgende 
zomersporten: Hockey, estafette en turnen.

Inleiding (5 minuten)

Warming-up
Kies een van de warming-up oefeningen van de pagina. De oefeningen zijn inten-
sief dus oefen telkens ca. 1 minuut, neem even pauze en daarna nog een keer.

Kern (30 minuten)

Vier zomersporten
U verdeelt de klas in 4 groepen.
Elke groep oefent ca. 7 minuten bij een onderdeel, daarna wisselen.
Nodig: kast met enkele kastdelen, dikke mat, matten, pylonen, zaalhockeysticks, 
bal, houtje, ringen.

1. Turnen: koprol 
Leg de dikke mat op de kast met daarachter de dunne matten. Leerlingen nemen 
een aanloop, zetten hun handen op de mat en maken een koprol. 
       Ze eindigen in zit. 
       Als het goed gaat, kan er een springplank  
       voor de mat worden gezet en/of kan de  
       hoogte van de kast worden veranderd. 
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2. Hockey
De leerlingen spelen een partijtje van 3 tegen 3.
Spreek de volgende regels af:
- de stick dicht bij de grond houden;
- bal niet met de voeten spelen;
- niet meer dan 2 spelers bij de bal.

3. Estafette 
Leerlingen staan in de rij voor een pylon.
 Verderop staat nog een pylon. 
De voorste leerling rent met houtje 
naar de pylon, gaat eromheen en rent 
terug. Hij geeft het houtje door aan de 
volgende leerling, die hetzelfde doet. 
Tot iedereen geweest is. Variatie: zet het parcours meerdere malen uit, zodat ver-
schillende groepjes een wedstrijdje kunnen doen. Welk groepje gaat het snelst?

4. Turnen: ringzwaaien
De ringen hangen iets lager dan de 
reikhoogte van de leerlingen. 
Leg matten onder de ringen. 
Leerlingen lopen naar voren en maken 
een voorzwaai. Bij het eind van de 
derde zwaai proberen ze een halve 
draai te maken. 
Bij de vierde zwaai draaien ze terug. 

 

Afsluiting (10 minuten)

Olympische ringen werpen
Maak wat ruimte in de zaal en formeer groepjes van 3 à 4 leerlingen. 
Vanachter de lijn werpen de leerlingen de ring om een 
pylon die op 3 à 4 meter van de lijn staat. 
De leerling die geworpen heeft, haalt de ring op en 
geeft hem aan de volgende leerling. 
Eerst even oefenen. 
Vervolgens een wedstrijdje doen. 
Welk groepje haalt de meeste punten? 
Oude fietsbanden zijn zeer geschikt als ringen, 
laat ze eventueel in de Olympische kleuren schilderen.

 

Dunne matten
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Les 2: drie zomersporten

Inleiding: Tikspel          10 minuten
Kern: Drie zomersporten        20 minuten 
Afsluiting: Klassikaal schieten       10 minuten 

Olympische waarden: 
Gezonde competitie is altijd goed. Dat is de strijd en het houdt je gemotiveerd. 
Vriendschap en respect zijn erg belangrijk. Ook als je verliest. Dat hoort er nu 
eenmaal bij. Onderstaande sportoefeningen zijn gericht op samenwerken, tegen 
elkaar sporten en de voortdurende strijd om zo hoog mogelijk te eindigen. 

Inleiding (10 minuten)

Tikspel Olympische tickets 
Nodig: 4 banken, 6 emmers, kaartjes. 

Verdeel de zaal in drieën met banken. Verdeel de groep in 
drieën. De leerlingen spelen het spel op drie veldjes. De 
leerlingen proberen kaartjes voor de Olympische Spelen naar 
de overkant te brengen. De kaartjes liggen achter lijn a in een 
emmertje. Als een leerling getikt wordt loopt hij terug naar lijn 
a en probeert het nog een keer. Als het een leerling lukt om 
zonder getikt te worden achter lijn b te komen, dan legt hij het 
kaartje in een emmertje. De leerling loopt tussen de banken 
terug en pakt een nieuw kaartje. Welke groep heeft na 1 à 2 
minuten de meeste kaartjes naar de overkant gebracht? 
Tikkers mogen niet achter de lijnen komen.

Suggestie: 
De leerlingen maken in de klas kaartjes (toegangsbewijzen) 
voor de verschillende Olympische onderdelen. 
Bijvoorbeeld:
- Voor welke Olympische sport is het toegangsbewijs 
bestemd? Laat de leerlingen er een mooi plaatje van hun 
favoriete sport bij maken. De Olympische ringen mogen 
natuurlijk niet ontbreken!
- Wat kost een toegangsbewijs?
- Voor welke dag is het toegangsbewijs?
- Welke plaats heb je in het stadion?

Kern (20 minuten)

Drie zomersporten
Nodig: matten, bank met evenwichtsbalk, ballen met verschillende grootte, 
blokjes. U verdeelt de klas in 3 groepen.
Elke groep oefent ca. 6 minuten bij een onderdeel, daarna wisselen. 

b a
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1. Turnen 
Twee leerlingen staan op een mat. Een leerling staat met 
knieën iets gebogen en een rechte rug. De leerlingen pakken 
elkaar bij de polsen vast. De andere leerling stapt een voor 
een voorzichtig op de bovenbenen van de ander. 
Laat aan het begin beide leerlingen ondersteunen door 
vangers, of neem zelf de rol van vanger aan.

2. Evenwichtsbalk
Zet een evenwichtsbalk klaar. Leerlingen lopen van de ene naar de andere kant. 
Als het goed gaat kunnen er blokjes op de balk geplaatst worden waar de leerlin-
gen overheen moeten stappen.

3. Worstelen 
Op elke mat zitten twee leerlingen op de knieën. Een leerling kiest een bal (kleiner 
is moeilijker af te pakken) en houd deze stevig vast. De andere leerling probeert 
de bal af te pakken. Daarna wisselen ze van rol.

Afsluiting (10 minuten)

Klassikaal schieten 
Zet langs lijn b banken neer met daarop blokjes. Maak tweetallen. 
Deze zitten op lijn a. Om beurten, bijvoorbeeld 
op het teken SCHIETEN, gooien de leerlingen 
een tennisbal naar de 

blokjes aan de overkant. Elk omgevallen 
blokje levert 1 punt op. De twee leerlingen 
tellen hun punten bij elkaar op. 
Welk tweetal haalt de meeste punten?
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Les 3: Olympisch zomercircuit

Inleiding: Warming-up         5 minuten
Kern: Olympisch circuit        30 minuten 
Afsluiting: Stroomvorm         10 minuten 

In deze les combineert u een aantal oefenvormen uit de eerste lessen met een 
paar nieuwe vormen (eventueel met aanvullingen). U kiest met name de dynami-
sche onderdelen. Nadat de leerlingen eerst enige tijd in groepjes hebben geoe-
fend, verbindt u (als afsluiting) de oefeningen met elkaar zodat er een bewegings-
baan ontstaat. Deze doorlopen de leerlingen in stroomvorm.

Olympische waarden:
Herhaling en variatie zijn belangrijk om je sportieve prestaties interessant te hou-
den en te verbeteren. Het helpt je om gemotiveerd te blijven. Onderstaande oefe-
ningen zijn een verzameling van de eerder uitgevoerde oefeningen gericht op de 
Olympische waarden; excelleren, vriendschap en respect. 

Inleiding (5 minuten)

Warming-up
U kiest een of enkele oefeningen van de warming-up pagina.

Kern (30 minuten)

Olympisch circuit
Nodig: dikke mat, kast, dunne matten, springplank, pylonen, houtjes, bank, 
touwen U verdeelt de klas in 6 groepen en laat hen 5 minuten bij elk onderdeel 
oefenen. U maakt een keuze uit de volgende onderdelen:

1. Turnen: koprol
Leg de dikke mat op de kast met 
daarachter de dunne matten. Leerlingen 
nemen een aanloop, zetten hun handen 
op de mat en maken een koprol. 
Ze eindigen in zit. Als het goed gaat, kan er een springplank voor de mat worden 
gezet en / of kan de hoogte van de kast worden veranderd. 

2. Estafette
Leerlingen staan in de rij voor een 
pylon. Verderop staat nog een pylon. 
De voorste leerling rent met houtje naar 
de pylon, gaat eromheen en rent terug. 
Hij geeft het houtje door aan de volgende leerling, die hetzelfde doet. 
Tot iedereen geweest is. Variatie: zet het parcours meerdere malen uit, 
zodat verschillende groepjes een wedstrijdje kunnen doen. 

Kastdeel

Dikke mat

Dunne mat
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3. Evenwichtsbalk
Zet een evenwichtsbalk klaar. 
Leerlingen lopen van de ene naar de 
andere kant. Als het goed gaat kunnen 
er blokjes op de balk geplaatst worden 
waar de leerlingen overheen moeten stappen.

4. Hordelopen 
Hang de touwen in de pylonen zodat ze los schieten 
als iemand er tegen aanloopt. Zet een parcours uit 
van pylonen met touwtjes. Zet ook een pylon neer 
bij het beginpunt. De leerlingen rennen over het 
parcours en springen over de touwtjes die ze 
tegenkomen. Als het goed gaat, kan de afstand 
tussen de hordes meer gevarieerd worden 
gemaakt. Hoe snel kunnen ze het parcours 
afleggen?

5. Hoogspringen 
Span het koord tussen de palen met 
daarachter de dikke mat. De leerlingen 
nemen een aanloop en maken een 
hurksprong over het touw. Begin laag. 
Als het goed gaat kan het touw 
langzaam steeds hoger 
gehangen worden.
 
6. Verspringen
Leg de lange mat neer en trek halverwege een streep. 
De leerlingen nemen een korte aanloop en 
springen vanaf de streep zo ver mogelijk. 
Zorg dat de leerlingen op twee voeten 
landen. Met pylonen naast de mat kan 
een streefafstand aangegeven worden. 
Lukt het de leerlingen om de pylonen 
te halen?

Afsluiting (10 minuten)

De leerlingen gaan in 
stroomvorm langs de 
onderdelen.

Dunne matten

Bank

Blokje

Pylon

Touw (hangt in pylon)

Dikke mat


