
 Arteveldehogeschool – bachelor in het onderwijs: lager onderwijs 
Academiejaar 2016-2017 

 
FICHE TUSSENDOORTJE – maximum 10 minuten 

 

Naam student: Jana De Meyer Leergroep  OLO 3 A3 
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4A/4B Aantal lln.: 37 
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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: Peterrrrrr Pan 

 10’  / 

 /   Ik let erop dat iedereen zich aan de regels houdt.   

 

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

Organisatie: 

De leerlingen vormen een cirkel. Dit spel kunnen we buiten en binnen spelen. Ik sta ook in de cirkel en 
speel het spel mee. Als ik dit met beide klassen moet doen, verdeel ik ze in twee groepen. 

 

Uitleg: 

“Iedereen staat in een cirkel en doet dan "Peter Pan sprong" naar achter en blijft in deze beweging 
staan. De jongste speler begint en mag een beweging maken. Die probeert een andere speler uit te 
schakelen door hem/haar op de hand te tikken. De verdediger mag zijn handen uit de gevaren zone 
terug te trekken. Hierbij is het toegestaan om één voet te verzetten. Reactie en snelheid is hierbij 
belangrijk. De andere spelers blijven staan en wachten op hun beurt. Als er een hand is getikt moet die 
achter de rug gehouden worden. Als beide  De deelnemer die als laatste overblijft heeft gewonnen en 
is "de Peter pan". 

 

Afspraken: 

- Je houdt je aan de spelafspraken 

- We spelen het spel eerlijk 

- We doen andere kinderen geen pijn 

 

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.  

 


