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DONDERDAG  31/05/’18     Handtekening mentor + datum: 

 

Van   20:00 u. tot 22:00 u. 

Leergebied(onderdeel): Bosklassen (groepsbevorderende opdracht) 

Lesonderwerp: Een casino op de fuif 
 

Leerinhoud: Feiten, begrippen, relaties, methodes, attitudes. 

• Samen spelen en werken met anderen. 

• Zijn beurt afwachten tijdens samenspel 

• Zich houden aan de verschillende afspraken (rekening houden met elkaar, zorgdragen voor het materiaal) 

• Samen bewegen en dansen  
• Rekenen met geld tijdens het casino 

 

Leerplandoelen: Onderwijsnet: ZILL 

SErv1  
 
 
 
 
SErv4 
 

Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich daarover uitdrukken 
• 4 - 12 Manieren vinden om plezierig samen te spelen en te werken met anderen: 
sociaal aanvaard voorleefgedrag naleven, de ander complimenten geven, op zijn beurt 
wachten tijdens samenspel, de persoonlijke ruimte van anderen respecteren 
 
Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten 
goede komen in diverse situaties en contexten 

• Een fout of verlies kunnen toegeven - pijn en verdriet toelaten 

IKwn2 Gewetensvol en verantwoord handelen 
• 8 - 12 Beseffen dat regels en afspraken door mensen worden bepaald en ook door 
hen kunnen aangepast worden - blijvend kritisch nadenken over bestaande afspraken, 
regels en omgangsvormen - in overleg met de groep afspraken en regels waar nodig 
aanpassen en/of opstellen die het welzijn van zichzelf, van anderen en van een groter 
geheel ten goede komen 

MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren 
• Dans > Relatie (samen bewegen en dansen) > 8 - 10 Bewust beleven, herkennen,, 
uitvoeren en bedenken van: 

• synchrone bewegingen 

• bewegingen die inspelen op de bewegingen van iemand anders (spiegelen, 
vraag/antwoord, leiden en volgen, actie-reactie …) 

WDmm3 Schatten, meten en rekenen met maateenheden 
• Geld > 6 - 9 Rekenen met geld en gepast betalen op verschillende manieren in 
eenvoudige betekenisvolle situaties 

 

 

Lesdoelen:  

1. Samen spelen en werken met elkaar door zich aan enkele afspraken te houden. (SErv1, IKwn2) 
2. Tegen zijn verlies kunnen. (SErv4) 
3. De regels en afspraken naleven. (IKwn2) 
4. Gepast betalen op verschillende manieren. (WDmm3) 
5. Samen bewegen en dansen. (MUge2) 
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Beginsituatie specifiek voor deze les: 

Situering in het leerproces: aanbreng inoefening herhaling evaluatie 

Voorkennis van de klasgroep: 

• De leerlingen kregen de kans om op voorhand enkele liedjes te noteren die ik tijdens de fuif zal 
afspelen 

• De leerlingen kennen al enkele spelletjes 

Leerling-specifieke gegevens: 

• De leerlingen kunnen goed samenwerken. 
 

Bronnen: volgens de APA-normen 

• Youtube. Verschillende liederen op Youtube, geraadpleegd op 20 mei 2018 
 

Bijlagen: bordschema, ingevulde werkbladen, teksten, …   

• / 
 

Materiaal/locatiewijziging: 

• Liedjes 

• USB met liedjes 

• Ballonnen  

• Spelletjes  

• Vals geld 

• Casino bord 

• Afspraken 

• instructiebladeren 
 

LESOPBOUW  

 

1. Klassikaal aanhalen van de opdrachten   

  oriëntatie  instructie  verwerking  afronding 

 10’    Ballonen, geld, spelletjes, muziek, instructiebladeren 

     Ik zorg ervoor dat iedereen luistert 

 

Organisatie: 
Ik legde op voorhand het materiaal klaar. Ik zet de muziek aan, ik leg de spelletjes klaar met de instructies. Ik 
blaas ballonnen op. Ik geef een korte instructie en daarna krijgen de leerlingen het valse geld. 
 
Uitleg + richtvragen: 

“Straks begint de fuif. Jullie kunnen daar genieten van mooie muziek, jullie kunnen dansen maar als je het 
dansen even beu bent dan kan je naar het casino komen. Jullie spelen daar tegen elkaar. Om in het casino te 
spelen hebben jullie geld nodig. Je beslist per twee hoeveel geld je inzet. De winnaar van dat spel krijgt jouw 
geld. Stel je geld is op en je wil graag nog spelen, kom je naar mij en dan moet je een opdracht uitvoeren. De 
leerling met het meeste geld is de winnaar.” 

- “Wat zouden belangrijke afspraken zijn bij het casino spelen?” (Eerlijk spelen, wachten op de beurt, 
respect hebben voor het materiaal, je verplaatst niets, tegen je verlies kunnen, …) 

“Het casino sluit om … .” 
- “Herhaal wat de bedoeling is.” 

“Er ligt een instructieblad naast het spel als je het spel niet kent.” 
 

2. In groep de spelletjes spelen in het casino  
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  oriëntatie  instructie  verwerking  afronding 

 45’  1,2,3,4  Casino, spelen, tafels en stoelen, geld 

 2     
 

Organisatie:  

Ik begeleid en controleer de leerlingen. 

 

Uitleg + richtvragen: 

- “Ken je het spel?” 

 

3. In groep verschillende dansjes dansen  

  oriëntatie  instructie  verwerking  afronding 

 60’  5  muziek 

 3,4     
 

Organisatie: 

Ik dans met de leerlingen enkele bekende dansen. 

- YMCA 

- Indianendans 

- Een lied en dans van de ochtendgymnastiek 

- Hit-muziek 

- …. 

 

4. Afronding: in groep tot rust komen.  

  oriëntatie  instructie  verwerking  afronding 

 5’  /  / 

 4     
 

Organisatie: 

Ik laat de leerlingen tot rust komen. 

 

Uitleg: 

“We komen nu tot rust.” (ik zet een rustig lied op) 

- “Wat vonden jullie van de fuif?” 

- “Wat vonden jullie van het casino?” 

- “Wat heb je gedaan op de fuif?” 

 

Evaluatie:  Evalueer hier je eigen handelen (did., ped. en/of org.). Wat deed je goed en waarom? Wat ging niet goed en 

waarom? (Denk aan voorbereiding en realisatie.) Doe een verbetervoorstel.  

 
 
 


