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FICHE TUSSENDOORTJE – max. 10 min. 
 

Focus op  Beeld      
 Muzisch taalgebruik     
 Muziek      
 Drama        
 Vertellen 
 Voorlezen     

 Bewegingsexpressie 
 Beweging 
 Talensensibilisering 
 Taalinitiatie 
 …………………………………………… 

Doelen 
activiteit 

 Concentratie    Sfeer 
 Andere: ………………………………………………… 

Bronnen  
 

Naam tussendoortje: Kapitein haak zegt… 

 5’  / 

      
 

Te gebruiken structuurwoorden:  
organisatie - afspraken - instructie – verloop - (demonstratie) - (variatie) 
 

Organisatie: 

Dit tussendoortje kan zowel binnen als buiten doorgaan. Dit kan op verschillende tijdstippen bv. 
wanneer we wachten op iets of iemand, wanneer de leerlingen eens nood hebben aan iets anders, 
wanneer de leerlingen gaan slapen, …  

De leerlingen stellen zich gewoon door elkaar en de leerkracht staat gewoon ergens zodat ze iedereen 
kan zien. De groep kan eventueel ook nog opgesplitst worden zodat je met kleinere groepen kan 
werken. Een andere leerkracht voert dit spel dan uit met een andere groep.  
 

Afspraak: 

Wanneer er iemand fout is, gaat die zitten of komt die bij de leerkracht staan (afhankelijk van waar ik 
het spel uitvoer).  
Na een bepaalde tijd mogen die leerlingen weer mee doen. 
 

Uitleg: 

“Kapitein Haak speelt graag de baas. We moeten doen wat Kapitein Haak zegt. Let op als iemand anders 
het zegt moet je het niet doen. (Misschien kennen ze dit wel als het spelletje ‘jantje zegt’)  

• Mogelijk oefeningen kunnen zijn: 

- Rechtstaan  

- Handen op je hoofd 

- Door de benen buigen 

- Springen 

- Een stap naar voor zetten 

- Een stap naar achter 

- Vliegen 
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- Met de benen op en toe springen 

- Huppelen  

- …  
 

Variatie: 

• Het tempo kan sneller gaan. 

• Er kunnen meer actievere bewegingen bijkomen bv. rondlopen, … of net meer rustigere bv. stilstaan 
als een standbeeld, zitten, …  

 

Afronding: 

“Jullie hebben heel goed geluisterd naar Kapitein Haak! 

 

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

waarom? Wat zou je behouden of veranderen mocht je dit tussendoortje nog eens geven? (Denk aan voorbereiding en 
realisatie.) Doe een verbetervoorstel.  

 


