Buitenles: tips & ideeën

Meer weten over Gezonde Schoolpleinen?
Kijk op: gezondeschool.nl/schoolpleinen.

Titel dat je 12 april meedoet aan de Buitenlesdag 2016!
Super
Dit document met tips en lesideeën bieden we je aan, zodat je voorbereid bent om op de Buitenlesdag met
de klas het schoolplein te gaan ontdekken en weer nieuwe dingen te leren. Er zijn lesideeën opgenomen
voor het basisonderwijs voor de lessen: taal, rekenen, natuur en gym. Hopelijk helpen onze ideeën en praktische tips je op weg en ervaren jullie zelf hoe leuk en leerzaam buiten les geven is!
In de periode van 2014 - 2016 werken 70 scholen aan de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een plein
dat uitdaagt om te bewegen en spelen in een uitdagende groene en rookvrije omgeving. Én waar buiten les
gegeven kan worden. Met dit document maken we een begin met het verzamelen van ideeën om het schoolplein ook tijdens de lessen te gebruiken. Maar, het is nog lang niet compleet. Heb je zelf leuke ideeën en
tips voor buitenlessen deel deze dan met ons door deze te mailen naar: schoolpleinen@gezondeschool.nl.
Veel leerplezier!
Tijs den Uijl (Jantje Beton)
Daan Bleichrodt (IVN)
Lise Albers (RIVM)

Met dank aan:
Pong Hu en leerlingen van groep 4 van basisschool De Piramide in Utrecht
Leerlingenraad van basisschool De Bussel in Vlijmen
Mariëtte Aben, leerkracht groep 8, OBS De Venen in Reeuwijk
Timon Koster, leerkracht Koningin Beatrixschool in Meppel
Walter Tuerlings, Coördinator Duurzaamheid-, Natuur- en Milieu-onderwijs, Stichting Scala Heusden
Joost Koekenbier, leerkracht bewegingsonderwijs basisschool De Polsstok in Amsterdam
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Naar Buiten!
Naar buiten! Bij aanvang van de pauzes klinken deze woorden in de school. Soms worden
ze ook gebruikt voor aanvang van een les in de
school(moes)tuintjes of als er een bezoek wordt
gebracht aan een plek buiten de school. Voor sommige lessen is het vanzelfsprekend om naar buiten
te gaan, voor andere lessen is het nog altijd voor
de hand liggend om binnen te blijven.
Dit terwijl het schoolplein een buitenkans is voor
lessen: leerlingen kunnen er op een speelse manier en contextgericht leren. Ze kunnen er ontdekken en onderzoeken en leren daardoor weer iets
anders dan in de klas.
Het is misschien even wennen, maar na een aantal
lessen zal de klas niets anders meer willen dan:
‘Naar buiten!’

Foto: ‘naar school’ door de makers van Ouders van Nu

Hoe doe je dat?
In de voorbereiding
Kinderen kennen het schoolplein als plek voor plezier en ontspanning, niet als plek waar les gegeven
wordt. Bespreek dit met hen voordat je met hen
naar buiten gaat voor een les.
Hoe haal je het beste uit de buitenles? Maak
SMARTdoelen en benoem deze ook aan het begin
van de les. Verwerk altijd een onderzoeksvraag én
een reflectiemoment in de buitenles.
Hoeveel tijd is nodig voor een buitenles? Ga uit van
de dubbele tijd van de ‘gelijkwaardige’ binnenles.
Dat lijkt lang, maar toch maak je tijdwinst want je
hebt ook dubbel resultaat.
Welke regels gelden er buiten? Waarschijnlijk dezelfde regels als binnen, maar er zullen aanvullingen nodig zijn. De leerlingen zullen zich het beste
aan de regels houden als ze deze ook zelf mee
bedacht hebben.

Maak duidelijke afspraken over de plaats en tijd
van de buitenles en wanneer en waar jullie weer
verzamelen om naar binnen te gaan.
Kan je met de hele klas naar buiten of moet je splitsen? Dit is afhankelijk van de activiteit en grootte
van de klas, de leerkracht kan zelf het beste inschatten wat het beste werkt voor zijn klas.
Hoe doe je dat met begeleiding? Als je het prettig
vindt om extra handjes te hebben bij de buitenles
kan je (klassen)ouders vragen om te helpen. Voor
de lagere groepen werkt het ook goed om maatjes
te maken met een hogere groep. Koppel elke leerling uit bijvoorbeeld groep 4 aan een leerling uit
groep 8.
Wat is het beste moment op de dag voor een buitenles? Als er minimale afleiding is van andere
leerlingen en/of ouders op het plein.
Stem met collega’s af wanneer je de buitenruimte
voor lessen gebruikt: slim inroosteren dus, zodat
spelende kleuters niet door de les heen fietsen.
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Grenzen er klaslokalen aan het schoolplein, houd
daar dan rekening mee. Kies een plek op het
plein uit het zicht van de klaslokalen. Kan dat niet,
spreek dan af dat de gordijnen van dat lokaal even
dicht gaan. Zo kunnen alle groepen zich volledig
concentreren op de (buiten)les die zij krijgen.

Als je buiten bent
Vooral de eerste buitenles zal bij leerlingen voor
opwinding zorgen. Bereid je erop voor dat ze van
alles gaan doen wat niet met de buitenles te maken heeft. Hoe lastig dat ook is, juist daarin ligt
de kracht van buitenles. Als je het aandurft om de
leerlingen los te laten, zal je zien dat het voor hen
heel verrijkend is en dat ze als vanzelf dingen gaan
onderzoeken en ontdekken én dat ze er nog van
leren ook.
Zintuig- en ervaringsgericht leren zijn toverwoorden, kennis willen en kunnen leerlingen alleen opdoen als ze iets per se willen weten. Adviseer de
leerlingen dus vooral heel veel rond te kijken en
vertel hen dat ze nieuwsgierig mogen zijn. Deze
nieuwsgierigheid kan je stimuleren door de leerlingen een raadsel te geven. Daar houden ze van en
het voedt het oplossend vermogen en de creativiteit.

De leerlingen moeten jou als leerkracht blijven zien,
dan kun jij hén ook steeds zien. Blijf zelf centraal
staan en laat eventuele extra begeleiders rondlopen.
Stoepkrijt is hét schrijfmateriaal voor buiten, een
klembord met pen of potlood is ook heel leuk. Laat
leerlingen wat ze zien tekenen of opschrijven. Dat
helpt hen te onthouden wat ze hebben waargenomen en ontdekt.

Foto: Sandra Zijlstra

Wat kunnen leerlingen doen?
Leerlingen weten het beste welke lessen ze lastig
of misschien wel een beetje saai vinden. De kracht
van kinderen is dat ze heel goed kunnen bedenken
hoe die les leuker en daardoor ook makkelijker kan
worden. Het is daarom aan te raden de leerlingen
te betrekken bij de voorbereiding door hen na te
laten denken over buitenles en erover in gesprek te
gaan. Deze voorbereiding doe je natuurlijk buiten!

Hoe pak je dat aan?
Hoewel het de kracht van kinderen is om creatief te
denken, moet je hen wel een beetje op weg helpen.
Wanneer hun speelsheid en creativiteit aangespro-

ken wordt, zijn ze heel goed in staat om door een
andere bril naar leren te kijken. Ga daarom met de
leerlingen naar buiten en start met een spel.

SPelidee: Fopbal
De leerlingen gaan in een kring staan met de handen op hun rug, één leerling staat in het midden
en gooit de bal wel of niet naar iemand in de kring.
Vang je de bal niet als deze naar je gegooid wordt
of probeer je de bal te vangen terwijl deze niet gegooid wordt, dan ben je af. Het kind dat af is stapt
uit de kring en moet een woord noemen dat begint
met de beginletter van zijn/haar naam.
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Er zijn veel vragen om te stellen. Begin bij het bekende: Wat heb je afgelopen week geleerd? Hoe
kan deze les buiten leuker zijn dan binnen? Wat
heb je ervoor nodig? Wat doe je dan? Denk er ook
aan wat buiten wel kan en binnen niet!
Stel onverwachtse en gekke vragen! Bijvoorbeeld:
bedenk wat je in deze omgeving of met dit object
kan om iets over een bepaald vak te leren.
Je mag nu heel gek denken
over buitenles!

Hoe kan je taal leren
met een kleedje?

Probeer het ook even uit!

Vergeet even al je eigen kennis en ervaring, stel
open vragen, luister naar wat de kinderen echt zeggen en vraag door.
Laat de leerlingen vooral veel zelf doen door de
ideeën die ze hebben zelf te tekenen en op te
schrijven.

Foto: Tamara Reijers

Foto: Tamara Reijers
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Wat levert het op?

Als je buiten bent

Kinderen komen met heel verfrissende ideeën.
Deze ideeën zijn niet altijd realistisch, maar de gedachte die de leerlingen erachter hebben zitten,
kan aanleiding zijn om bepaalde lessen buiten te
gaan geven. Het is aan jou om een vertaling van
deze ideeën te maken naar een buitenles.

Geef leerlingen eigen verantwoordelijkheden: spullen klaarzetten, opruimen, een deel van een les
verzorgen, hun eigen tijd indelen…
Laat leerlingen zelf onderzoeken en dingen ontdekken en met elkaar uitwisselen wat ze geleerd hebben.

Een greep uit de ideeën van leerlingen:
Kinderen komen soms tot verrassende voorstellen.
Aleks (7) en Gabriela (7) vonden het maar lastig
kiezen voor welk vak ze een buitenles wilden bedenken. Aleks wilde een les natuuronderwijs, Gabriela een dansles. Samen kwamen ze vervolgens
tot een ‘natuurdansles’.
Leerlingen uit groep 4 van De Piramide willen buiten muziekles, maar hoe dan? Ze bedachten om
buiten verschillende voorwerpen te zoeken en er
een ritme mee te maken.
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Taal - lesideeën
Schrijven, spelling, woordenschat en lezen. Al
deze lessen dragen bij aan de taalontwikkeling van
leerlingen. Veel van deze lessen kunnen ook buiten worden gegeven. Met deze lesideeën helpen
we je op weg.
1. Verhalen vertellen
Leerlingen maken een verhaal van wat ze zien en
vertellen deze verhalen aan elkaar. Een les die eenvoudig aan themaweken gekoppeld kan worden en
gecombineerd kan worden met dramalessen.

Het wordt pas echt leuk als er ook gekke beweegactiviteiten in de speurtocht zitten! Betrek de leerlingen bij de voorbereiding door hen de zoekkaarten
en speurtocht te laten maken. Bij de speurtocht in
het Engels is het leerzaam als de leerlingen op een
werkblad de vertaling van de woorden opschrijven.
6. stoeien met woorden
Leerlingen stoeien op een evenwichtsbalk met elkaar. De leerling die eraf valt krijgt van degene die
blijft staan een letter en noemt een woord van iets
op het schoolplein dat met deze letter begint.

2. Discussiëren bij het kampvuur
Een kampvuur is de ideale setting voor een goed
gesprek. De klas kan zelf hout sprokkelen en het
kampvuur maken. Laat de leerlingen een extra trui
meenemen, zodat de jassen niet naar rook gaan
ruiken.
3. Voorlezen
Buiten een boek (voor)lezen op een fijne plek is ook
taalles. Laat ook eens leerlingen uit de bovenbouw
voorlezen aan de onderbouw: dat is voor beide een
leerzame les.
4. Letters zoeken op het schoolplein
Leerlingen zoeken letters op het schoolplein. Het
knikkerpotje is bijvoorbeeld een O, de takken van
een boom een Y, de bokspringpaal een I. De leerlingen zoeken net zo lang naar letters totdat ze
woorden kunnen maken van de gevonden letters.

5. Speuren naar woorden
Leerlingen doen een speurtocht in het Engels of
Nederlands op het schoolplein. Er zijn briefjes met
woorden van objecten die op het schoolplein zijn,
datgene wat erop staat moet de leerling opzoeken.

Het is ook uitdagend om woorden te verzinnen terwijl de leerlingen hun evenwicht houden op een
evenwichtsbalk of smal muurtje. Er zijn allerlei varianten te bedenken: woorden met dezelfde beginletter, rijmwoorden of woorden die beginnen met de
laatste letter van het woord dat net genoemd is.

7. Woorden omschrijven
Elke leerling beschrijft 5 tot 10 dingen die hem opvallen aan het plein. Dan vormen ze duo’s en zoeken naar de beschrijvingen van hun maatje. Beide
schrijven op wat zij denken dat het is. De leerlingen
bespreken tenslotte met elkaar wat er wel en niet
gevonden is. Waarom ging het vinden soms snel
en soms wat lastiger?
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Taal - voorbeeldles
taalwaslijn

Tip: betekenis van woorden

Taal is overal: op straat, in winkels, bij de sportvereniging. Schriftelijke taalvaardigheid is dan ook
een belangrijke basis voor kinderen. In deze les
leren leerlingen hoe woorden gespeld worden en
wordt hun woordenschat ontwikkeld.
Doelen van de les zijn: de leerlingen kennen de letters van het alfabet en kunnen moeilijke woorden
spellen.

Tip: het alfabet leren

Aan de slag
binnen
Jullie gaan straks buiten met de letters van het alfabet aan de slag. De leerlingen schrijven alle letters op een los vel. Kennen de leerlingen de letters
nog niet zo goed? Herhaal ze dan nog eens op het
(digi)bord.
Neem de letters, een touw en wasknijpers vervolgens mee naar buiten om echt aan de slag te gaan.
Buiten
Leerlingen hangen de letters A
t/m Z in de juiste volgorde aan
de taalwaslijn. Ze leren er het
meeste van door dit in kleine
groepen van 4 - 6 leerlingen
te doen. Daarna hangen ze
woorden aan de waslijn. De
beginletter of laatste letter van
het woord bepaalt aan welke
letter het kaartje komt te hangen. Leerlingen bedenken zelf
woorden, schrijven die op en
hangen ze aan de waslijn.

Moeilijke woorden waarvan leerlingen de betekenis (nog) niet weten kunnen ook met de taalwaslijn
geoefend worden. Als het woord eenmaal goed
gespeld aan de waslijn hangt, gaat het groepje
met elkaar in gesprek over de betekenis van het
woord. Lukt het hen om samen een beschrijving
van het woord te geven?

Voor leerlingen die het alfabet nog niet kennen is
de taalwaslijn een handig hulpmiddel om de plaats
van letters in het alfabet te leren. De leerlingen krijgen een stapel met lege kaartjes waar ze zelf de
letters opschrijven. Is dat nog te lastig voor hen,
geef ze dan kaartjes waarop de letters al geschreven staan. Ze hangen zelf de letters op de juiste
volgorde aan de waslijn.
Wil je een actievere vorm van deze les? Laat de
leerlingen dan de letters verspreid op het plein op
stoeptegels schrijven. Leerlingen noemen om de
beurt een letter, de andere leerlingen rennen naar
deze letter toe en gaan erop staan.

Met de taalwaslijn is ook de spelling van woorden
goed te oefenen. Hang een tweede touw onder
het alfabet en zorg voor een stapel met lege kaartjes. De leerkracht noemt een woord. De leerlingen
schrijven alle letters van het woord op een apart
kaartje en hangen deze aan de (nog) lege waslijn.
In kleine groepjes bespreken de leerlingen of het
woord goed gespeld is of niet. Is een woord niet helemaal goed gespeld, dan vervangen ze de letters
of voegen letters toe, totdat het juist is.
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Rekenen - Lesideeën
Meten, ordenen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en meetkunde. Al deze lessen kunnen
op het schoolplein veel uitdagender worden.

Deze les kan ook met andere sommen: delen, vermenigvuldigen en aftrekken. Denk er ook eens aan
om dobbelstenen met hogere cijfers te gebruiken,
dan wordt het nog uitdagender!

1. Ordenen van klein naar groot
Leerlingen gaan op een rij staan van klein naar
groot. Daarna zoeken ze op het schoolplein materialen en ordenen deze van klein naar groot. Wat
is klein, wat groter? Misschien komt soms wel de
vraag op waarom iets groter of kleiner is, de leerlingen kunnen hier vast zelf een antwoord op geven.
2. Meten met natuurlijke maten
Leerlingen zoeken voorwerpen die bijvoorbeeld
langer, groter of kleiner zijn dan hun vinger, dan
hun arm, dan hun voet. Deze voorwerpen kunnen
ze ook ordenen van klein naar groot.
3. Het schoolplein opmeten
Het schoolplein is best heel groot, leerlingen meten
hoe groot de oppervlakte (van een deel) is en hoe
groot de omtrek (van dat deel) is. Zorg voor een
lang meetlint en stoepkrijt, want het meetlint zal
niet voor alle afstanden lang genoeg zijn. Er is natuurlijk nog veel meer te meten rondom de school
zoals ramen, deuren en alles waar de leerlingen
nieuwsgierig naar zijn.

6. Rekenen op een hinkelbaan
De leerlingen gaan in groepjes tafels oefenen. Door
in groepjes en met verschillende ‘hinkelbaan-tafels’
te werken kan je aansluiten bij het rekenniveau van
de leerlingen. Leerlingen tekenen zelf de hinkelbanen, zodat het leren direct begint. Daarna oefenen
ze hinkelend de tafels. In duo’s gaat het leren snel
en is het extra leuk. Eén leerling noemt de opgave
(bv. 7 x 3), de andere leerling hinkelt naar het antwoord (21). Dit doen ze om en om.

4. Een plattegrond tekenen
De leerlingen tekenen in groepen een plattegrond
van het schoolplein. Voor oudere leerlingen kan
ook het schoolgebouw en de directe omgeving van
de school ingetekend worden. Waar staat alles en
waar staat het ten op zichte van elkaar? Hoe teken
je dat als je het vanaf boven zou kunnen zien? Laat
leerlingen zelf nadenken en ontdekken in welke
volgorde ze hun plattegrond opbouwen: begin je
met het leukste toestel, het voetbalveld, de vorm
van het plein, de bomen of de bankjes? Waarom,
wat is logisch, wat niet?
5. Rekenen met dobbelstenen en pionnen
De groep wordt in tweeën gedeeld. Om de beurt
gooit elke groep twee dobbelstenen: de som van
de dobbelstenen bepaalt welke pion er met een bal
wordt omgegooid. Als alle pionnen om zijn is er een
winnaar. Welke groep gooide de meeste pionnen
om? Welke groep gooide de hoogste som aan pionnen om?

Met een hinkelbaan met de cijfers 1 tot 10 is het
ook mogelijk om deelsommen te oefenen. Ook
hierbij noemt één leerling de opgave (8 : 2), de andere leerling hinkelt naar het antwoord (4).
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Rekenen - Voorbeeldles
Grafieken en diagrammen
Grafieken en diagrammen zijn op veel plekken in
de maatschappij te vinden, ze worden gebruikt om
informatie te ordenen en inzicht te geven in onderlinge verbanden. In deze les gaan leerlingen zelf
aan de slag met het maken van grafieken en diagrammen.
Doelen van de les zijn: leerlingen kunnen informatie ordenen in grafieken en diagrammen en snappen de betekenis ervan. Leerlingen kunnen rekenen met procenten.

De leerlingen gaan nu in rijen staan: elke rij is een
kleur jas, ogen, haren, broek of shirt. Elke leerling
kleurt de tegel waarop hij staat in en elke rij leerlingen gebruikt dezelfde kleur. De leerlingen hebben
nu een staafdiagram getekend.

aan de slag
Binnen
Ter voorbereiding op de buitenles is het goed in de
klas alvast eenvoudige grafieken uit het dagelijks
leven te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijdsopbouw van de bevolking van het CBS.
buiten
De leerlingen gaan in een kring staan: kinderen
met dezelfde kleur jas, ogen, haren, broek of shirt
staan naast elkaar. Waar de overgang is tussen
twee kleuren wordt een lijn getrokken die tussen
twee leerlingen begint en naar het midden van de
cirkel gaat. De leerlingen doen dit voor alle over-

Ga ook hierover in gesprek en bespreek waarom je
voor een bepaalde weergave zou kiezen.

Tip: Nog meer inzicht
Nu de leerlingen uiterlijke kenmerken van zichzelf
hebben weergegeven in een diagram gaan ze een
stap verder zetten. Ze bedenken andere kenmerken die in grafieken kunnen worden weergeven,
zoals leeftijd of de straat waarin ze wonen. Welk
type diagram is daarvoor het meest geschikt? Pak
het stoepkrijt er weer bij en gewoon even uitproberen!

Tip: rekenen met procenten

gangen en kleuren daarna de vakken die ontstaan
in met stoepkrijt. Ga met de leerlingen in gesprek
over wat deze gekleurde cirkel laat zien en dat het
een cirkel/taartdiagram is, maar dat er ook andere
vormen zijn om deze informatie weer te geven.

In een diagram zijn de verhoudingen tussen onderdelen weergegeven. Voor de hogere klassen kunnen ze gaan uitrekenen hoeveel procent elk onderdeel is van het geheel.
De leerlingen bepalen daarvoor eerst het totaal
van alle onderdelen. Daarna kunnen ze uitrekenen
hoeveel procent elk onderdeel is. Help hen op weg
bij het maken van deze rekensom. Gebruik stoepkrijt en het schoolplein als ‘kladpapier’!
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natuur - lesideeën
Voor natuurlessen naar buiten gaan is vanzelfsprekend, maar de natuur is niet altijd dichtbij. Met deze
lesideeën helpen we je op weg, ook als het plein
en/of de schoolomgeving niet zo natuurlijk is.
1. Op zoek in de natuur
Buiten vind je van alles. Je kan op verschillende
manieren ontdekken wat er allemaal is. De leerlingen gaan op onderzoek uit en verzamelen, documenteren en bespreken wat ze gevonden hebben.
- Zoek 5 tot 10 dingen en verdeel ze in categoriën in “vanuit de natuur” en “verontreinigend”.
Waarom hoort iets in een bepaalde categorie?
En hoe zit dat bijvoorbeeld met een weggegooide bananenschil? Wat vind jij hiervan en hoe
kan je verontreinigende materialen in de natuur
verminderen?
- Zoek 5 tot 10 natuurlijke materialen met verschillende kleuren groen. Wat is het wat je gevonden hebt? Waarom heeft het deze kleur
groen?
- Zoek 5 tot 10 dingen in de natuur die een beschermende functie hebben (brandnetelprikkels, slakkenhuis). Wie of wat beschermen zij
waartegen?

3. Hakken en zagen
Heb je een hele dag de tijd om met de klas een
buitenles te doen, ga dan naar het bos!
Leerlingen helpen de boswachter met het uittrekken en omzagen van ongewenste bomen en planten in de natuur. Het is zowel zinvol en belangrijk
als een unieke belevenis voor de leerlingen.
Tijdens het ‘werk’ vinden de leerlingen van alles en
wordt interesse en verwondering gewekt. Aan het
begin en einde van de les en voor elke pauze is er
een leermoment waarin ervaringen worden uitgewisseld en iets wordt verteld over de omgeving en
het werk van een boswachter. Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en De Landschappen verwelkomen je graag met je klas voor helpende handen.

2. Een museum bouwen
Leerlingen bouwen een museum in een schoenendoos. Ze gaan buiten op zoek naar materialen voor
in hun museum. Je kunt hen een thema voor het
museum meegeven of hen zelf een thema laten
bedenken. Na het verzamelen van de materialen
begint het inrichten van het museum. Laat de leerlingen ook bordjes maken met een toelichting wat
in het museum staat. Weten de leerlingen niet precies wat het is, laat het ze dan zelf opzoeken.
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natuur - voorbeeldles
Bloemen
Elk onderdeel van een bloem heeft een functie,
zonder deze onderdelen kan een bloem niet goed
werken. De steel zorgt er bijvoorbeeld voor dat de
bloem genoeg voeding krijgt om te kunnen groeien
en de kroonbladeren zijn de landingplaats voor de
insecten. Bij deze les komen deze en meer onderdelen van de bloem aan bod.
Doelen van de les zijn: de leerlingen kennen de
basisonderdelen van een bloem en de leerlingen
kunnen verschillende onderdelen van de bloem benoemen (stengel, kroonblad, meeldraad, kelkblad
en stempel).

plukken. Ga daarna met de leerlingen in een kring
zitten en laat hen voor twee tot drie verschillende
bloemen de onderdelen benoemen. Als extra hulpmiddel neem je een duidelijke plaat met de onderdelen van de bloem mee naar buiten.

Foto: ‘naar school’ door de makers van Ouders van Nu

Tip: zeep maken met bloemen
Elke plant heeft zijn eigen kleur en geur, wij kunnen makkelijk gebruik maken van die mooie kleuren en geuren. In alle parfums, zeepjes en zelfs in
de geuren van thee zijn vaak geuren van planten
verwerkt. De leerlingen gaan zelf zeepjes maken.
Het is het leukste om dit buiten te doen waar de
bloemen geplukt zijn.
Foto: ‘naar school’ door de makers van Ouders van Nu

Aan de slag
Binnen
Ter voorbereiding op de buitenles besteed je eerst
binnen kort aandacht aan bloemen en hun onderdelen. Stel vragen als: waar vind je bloemen?
Waarom hebben bloemen een mooie kleur? Waarom komen er insecten op bloemen af? Welke?
Welke bloemen ken je al? Wij hebben armen en
benen, hebben bloemen ook onderdelen?
Naar aanleiding van die laatste vraag kun je in de
klas dit filmpje laten zien, daarin komen alle onderdelen aan bod.
Buiten
De leerlingen gaan in groepjes buiten op zoek naar
bloemen om te plukken. Ze kunnen zoeken naar
specifieke vormen of kleuren waar ze er één van

Stappenplan:
- Ga op zoek naar verschillende geurende bloemen
en kruiden en pluk deze en droog de geplukte bloemen en kruiden;
- Smelt oude zeep in een glazen kom in de magnetron (enkele minuten op 350 Watt), maak de gedroogde bloemen en kruiden heel klein en meng
deze door de afgekoelde zeep;
- Druk de zachte zeep nu in (ijsblokjes) vormpjes,
laat het hard worden en klaar is je bloemenzeep!

Tip: kleuren met bloemen
Er zijn veel verschillende bloemen met elk een andere kleur. De leerlingen kleuren een kleurplaat in
met de blaadjes van de bloemen. Gewoon door
met het bloemblaadje over het papier te wrijven!
Meer natuurlessen voor op het plein vind je op
bit.ly/natuurophetplein.
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Gym - Lesideeën

Balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan,
springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen, bewegen op muziek.
Het is heel eenvoudig om aan deze leerlijnen op
het schoolplein invulling te geven.
Denk eraan om leerlingen buitengymschoenen
mee te laten nemen. Gymschoenen voor binnen
mogen namelijk niet buiten gebruikt worden en niet
alle ‘normale’ schoenen zijn praktisch voor de buitengymles.
1. Parcours
Leerlingen zetten zelf een parcours uit en gaan het
vervolgens afleggen op een waveboard, fiets of
step. Laat hen beginnen met een makkelijke route
die ze daarna steeds moeilijker maken met bochten, obstakels en verzin het maar!

4. slingertikkertje
Bepaal met de leerlingen in welk gebied slingertikkertje gespeeld wordt. Twee kinderen geven elkaar
een hand en proberen zoveel mogelijk anderen te
tikken. Wordt er een kind getikt dan sluit deze zich
aan bij de tikkers en zo wordt de slinger langer. Bij
meer dan vier kinderen wordt een nieuwe slinger
gevormd. De twee kinderen die als laatste overblijven hebben gewonnen. Maak het spel lastiger door
objecten aan te wijzen waarop je vrij bent en niet
getikt kan worden. Een kortere of langere slinger
maakt het juist makkelijker of moeilijker om iedereen te tikken, gewoon even proberen!
5. Lopen en inhalen
De hele groep rent in een lange rij achter elkaar
aan op een tempo dat iedereen kan bijhouden. Bij
het fluitsignaal rent de achterste in de rij de groep
voorbij en sluit helemaal vooraan aan. Wanneer dit
is gebeurd volgt er een nieuw signaal en rent een
andere leerling van achter naar voren. Dit gaat zo
door totdat iedereen aan de beurt is geweest.
De variaties om dit spel zwaarder of lichter te maken zijn eindeloos. Leerlingen gaan harder of juist
zachter lopen. Maak de groep groter of kleiner.
Herhaal het spel totdat elke leerling meerdere kern
naar voren is gerend. Verzin zelf ook een variant!

2. dansles
De dansles wordt op het schoolplein gegeven.
Houd wel rekening met de muziek die je afspeelt:
niet te hard en op afstand van klaslokalen. Leerlingen kunnen vast zelf enkele danspasjes bedenken.
Gebruik in de dans ook hoogteverschillen en objecten op het schoolplein. Dan wordt het nog leuker
en een unieke dans die alleen op jullie schoolplein
gedanst kan worden!
3. voetbal, basketbal, hockey, handbal,
volleybal ...
Als er al een veld is kan je direct aan de slag met
een wedstrijdje. Teken anders met stoepkrijt een
veld, met middenlijn en doeltjes! Voor basketbal en
volleybal heb je natuurlijk baskets of een net nodig.

Meer over gymlessen buiten: Alles in beweging, Beweegwijs, Playgrounds, zoneparc

12

Gym - voorbeeldles

KING
Bewegen en sport hebben een positief effect op de
algemene gezondheid van kinderen. Om een goede gezondheid te behouden is het voor kinderen
gewenst tenminste 60 minuten per dag matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Dit is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. De gymlessen
op school kunnen hieraan een belangrijke bijdrage
leveren. In deze les leren leerlingen het spelen en
terug spelen van een bal.
Doelen van de les zijn: leerlingen kunnen met een
bal op een bepaalde plek mikken. Leerlingen kunnen een bal die naar hen toe komt terug spelen.
Leerlingen kunnen een spel spelen dat met winst
en verlies te maken heeft.

Aan de slag
De basisregels voor KING zijn eenvoudig. Er zijn
vier vierkante vakken met in elk vak een speler. De
vakken vormen samen een groot vierkant. In de
binnenhoeken van de vier vakken staan de letters
K, I, N en G. Het vak met K is het vak van de ‘King’.
Het doel is om in het vak van de ‘King’ terecht te
komen en daar zo lang mogelijk te blijven staan.

- Wordt er een fout gemaakt, dan gaat deze speler
het veld uit en komt er iemand anders het spel in op
de letter G, de andere spelers schuiven een letter
omhoog. Fouten zijn: de bal niet terugslaan, de bal
buiten alle vakken slaan, de bal meerdere keren
laten stuiten voordat je deze terug slaat.
- Is het niet duidelijk wie de fout maakte of komt
de bal op een lijn tussen de vakken, dan speelt de
‘King’ de bal opnieuw.
Is de klas te groot: maak dan meerdere KING velden waarop kleine groepen kunnen spelen.

Tip: Help elkaar
Leerlingen in de vakken I, N en G mogen elkaar
helpen met het terugslaan van de bal in het vak van
een ander. De ‘King’ speelt altijd alleen. Hij is tenslotte het sterkst, want hij mag bij onduidelijkheid
over wie en fout maakte opnieuw serveren.

TIP: KING met tennisbal
Met een tennisbal wordt KING nog uitdagender.
Zeker voor oudere leerlingen wordt het spel leuker
en wordt de coördinatie nog beter geoefend.
De spelregels blijven natuurlijk gewoon hetzelfde!

- De ‘King’ slaat met de hand, vanuit de verste
hoek, een (voet)bal in één van de vakken van I, N
of G. De bal moet één keer in dat vak stuiten.
- De speler in het vak waar de bal stuiterde speelt
de bal door naar een ander vak. Hij mag de bal niet
vangen!
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