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Naam student: Jana De Meyer Leergroep  OLO 3 A3 

Naam mentor:  Marianne De Pauw en Nathalie De 
Backer 

Klas 
4A/4B Aantal lln.: 37 

School:  Sint-Jozefbasisschool te Wetteren 

 

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: Tik-tak-boem van kapitein haak 

 10’  Een bal, een grote open ruimte en propere grond 

      

 

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

Organisatie: 

Dit spel kan buiten of binnen gespeeld worden, bij voorkeur een propere ondergrond. We vormen een 
cirkel. Ik zorg ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt.  

 

Uitleg: 

“Kapitein Haak heeft op zijn schip verschillende bommen. Hij heeft ons de opdracht gegeven om die 
verschillende bommen voorzichtig te verplaatsen.” 

“Ik duid straks een vrijwilliger aan die in het midden van de kring op de grond gaat zitten. Die leerling 
doet zijn ogen toe en begint ‘tik tak’ te zeggen. Die speler zegt op een gegeven moment boem. 
Ondertussen wordt er een bal/bom doorgegeven in de kring. De leerling die de bal vast heeft wanneer 
er boem wordt gezegd, moet op de grond gaan liggen met gestrekte benen. De spelers ernaast moeten 
eerst over de persoon springen en zo de bal afgeven.  Wie dit niet correct uitvoert, verliest en moet ook 
op de grond liggen. “ 

 

Afspraken: 

- Iedereen houdt zich aan de spelregels 

- Niemand speelt vals 

- We doen elkaar 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.  

 


