
Thuis in beweging tijdens de corona-
periode 

 

Dag beste leerlingen en ouders, wat duurt deze corona-periode lang hé. We missen allemaal 

onze vriendjes en vriendinnetjes, familie en natuurlijk ook onze juffen en meesters. 

Sommige hobby’s moeten we ook even aan de kant laten en zo zitten we misschien wel 

meer stil dan normaal.  

Gelukkig mogen we nog wel bewegen. Of beter gezegd, moeten we in beweging blijven voor 

een goede gezondheid. Anders zijn we straks allemaal vastgeroest aan onze zetel, dat zou 

ook niet goed zijn natuurlijk. 

Daarom heb ik een uitdaging voor jullie:                                                                                              

Hieronder vinden jullie 10 opdrachten. Kies elke dag minstens 2 opdrachten die je even gaat 

doen. Het mogen er natuurlijk ook meer zijn. Je zal zien dat je door te bewegen en jezelf te 

trainen de verveling kan verslaan! Gedurende de komende weken komen er ook filmpjes 

met extra uitleg en tips. Dus hou zeker ook onze facebookpagina in het oog. Veel succes! 

Meester Stijn 

PS: Wij zien jullie graag bezig in beweging, dus twijfel niet om je opdracht te fotograferen of 

te filmen en plaats het maar in een reactie onder de filmpjes op facebook.  Of mail naar: 

meester.stijn@vbstraingel.be 

stijn.scharpe@leonardusschool.be 

 

1) Dansen: Doe een dansje na van Youtube, er zijn heel veel verschillende 

dansfilmpjes te vinden. Moest je wat inspiratie nodig hebben, met deze zoektermen 

heb je alvast veel mogelijkheden:  

Just-dance, dansstudio Sarah, kinderen voor kinderen dansjes, zumba kids, dansen 

met K3, tik-tok en er is nog veel meer te vinden op Youtube. 

 

Voor onze dansers: heb je een favoriete dans gevonden? Probeer deze dan vanbuiten 

te leren.  

 

2) Fitness: Heb je zin om jezelf in het zweet te werken? Doe dan de fitness-workout. 

Probeer elke opdracht 1 minuut vol te houden. Neem nadien 1 minuut rust.  

Voor onze sporters die willen zien of ze trainen: probeer zoveel mogelijk herhalingen 

te doen binnen de minuut en schrijf ze op. Probeer het over een aantal dagen 

opnieuw en verbreek je eigen record. 

Tip met muziek is het veel leuker en voel je de vermoeidheid minder snel. 

 

In bijlage 1 kan je de oefeningen vinden.   
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3) Touwspringen: Leer jezelf touwspringen via de volgende website: 

https://www.samapp.be/app/   

Je kan ook de app downloaden, typ in je playstore: sam app en je vindt het meteen.  

 

Start bij het groene bolletje en bekijk filmpje 1. Voer deze uit en als het lukt kan je 

naar filmpje 2 gaan. Slaag geen filmpjes over want anders ga je de basis van de 

oefening nog niet beet hebben. Het is ook helemaal niet erg dat je even vast zit, 

blijven oefenen is dan de boodschap. Heb je de groene kleur gedaan dan kan je 

verder gaan. Wie geraakt er tot rood?  

 

PS: je zal zien dat er op de site ook enkele leuke spelletjes om te ravotten bij zitten, 

daag je broer, zus, mama of papa uit en versla ze in een duel. Denk eraan: steeds 

veilig “vechten”.  

 

4) Balvaardigheid: wanneer de school terug begint zullen we eens testen hoe het 

gesteld staat met jullie balvaardigheid. Hier kunnen jullie thuis al goed op oefenen. 

Hieronder vinden jullie de oefeningen die getest zullen worden. Je hoeft niet enkel 

dit te trainen, hoe meer je met een bal speelt hoe beter dat je automatisch zal 

worden. 

 

1ste: Een bal opgooien 3x klappen en opnieuw vangen. 

 

2de: Een bal gooien over een touw, er zelf onder lopen en de bal opnieuw opvangen. 

Mag met 1 tussenbots, hoeft niet als je de bal ineens kan vangen. 

 

3de:  Een strandbal over een touw slaan, er zelf onder lopen en de bal opnieuw 

opvangen. Let erop dat je een gestrekte arm hebt bij het opslaan en ga in gekruiste 

coördinatie staan (d.w.z. als je met rechts slaat, staat je linker voet vooraan).  

 

4de:  Sla een volleybal op over touw, een andere persoon vangt deze op. 

 

5de: Iemand werp een bal over het net naar je toe en jij toetst deze terug in de 

handen van deze persoon. Let op: nooit slaan op de bal, maar gebruik je vingers als 

een trampoline zodat de bal vanzelf omhoog vliegt.  

 

6de:  Iemand werp een bal over het net naar je toe en jij moet via een receptie deze 

terug in de handen van deze persoon spelen. Let op: leg je 2 handen in elkaar en 

draai je ellebogen naar binnen. Op het plat vlak van je pols moet je de bal proberen 

te spelen.  
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5) Uithouding: Ga een toertje lopen of stappen. Probeer jezelf uit te dagen en 5000 

stappen te zetten tijdens je toertje wandelen. Dit kan je eventueel meten via je fitbit, 

stappenteller, aantal km…). Voor de wandelaars is het bijvoorbeeld ook fijn om op 

berenjacht te gaan. Wie telt de meeste beren? 

 

De lopers kunnen proberen hun conditie terug op te bouwen zoals in het begin van 

het schooljaar. Toen kon iedereen van jullie de onderstaande minuten lopen zonder 

te stappen. Dus dat kunnen jullie zeker opnieuw! 

Indien het moeilijk gaat kan je beginnen met de minuten op te splitsen met telkens 1 

minuutje rust tussen het lopen. Zoals hieronder in het voorbeeld staat. 

1ste: 2min lopen zonder te stappen (splitsen in 1min-1min) 

 

2de: 4 min lopen zonder te stappen (splitsen in 2min-2min) 

 

3de: 6 min lopen zonder te stappen (splitsen in 2min-2min-2min) 

 

4de: 8min lopen zonder te stappen (splitsen in 3min-3min-2min) 

 

5de: 10 min lopen zonder te stappen (splitsen in 4min-3min-3min) 

 

6de: 12min lopen zonder te stappen  (splitsen in 4min-4min-4min)  

 

6) Corona-challenge: Ga een uitdaging aan van iets dat je nog niet kan van circus. 

Het mag niet te gemakkelijk gaan, anders is het geen uitdaging. Je moet achteraf 

trots zijn op wat je hebt bereikt. Zo ga ik zelf proberen om binnenkort met 4 ballen te 

kunnen jongleren.  

 

Bekijk op youtube zeker eens:  Circus-expert.nl. Hier vind je heel veel filmpjes met 

tips & tricks.  

 

Wil je zelf jongleerballetjes maken, typ het in op Youtube en je vindt vele 

voorbeelden.  

 

7) Oriëntatieloop met bewegingsopdrachten: Voor deze opdracht heb je een 

helpende hand nodig. Schrijf een 10-tal bewegingsopdrachten op, alle soorten 

opdrachten zijn goed (bijvoorbeeld: 2 minuten touwspringen, 5 minuten met een bal 

spelen,…).  

Laat je helpende hand (mama, papa, broer, zus) de opdrachten verstoppen in huis. 

Wanneer een opdracht verstopt is neem je een foto in detail van de plaats waar de 

opdracht ligt. (bijvoorbeeld de opdracht ligt in de oven, trek een foto van de 

ovenklok). Wanneer alle opdrachten verstopt zijn krijg jij de gsm/tablet waarmee de 

foto’s getrokken zijn en kan je op zoek. Elke keer als je een opdracht vindt ga je terug 



naar je helpende hand, voer je de opdracht uit en ga je op zoek naar de volgende 

opdracht. 

 

Via volgende site kan je een voorbeeldfilmpje zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=GKEnLy549tE 

 

8) Reisje rond de wereld: Maak een reisje-rond-de-wereld-parcours in je eigen huis. 

De vloer is lava en mag je dus niet aanraken. PS: altijd even toestemming vragen aan 

mama en papa.       

 
Leuke voorbeelden:  https://www.youtube.com/watch?v=CRQAh8MvThs 

         https://www.youtube.com/watch?v=zkNlu4MpV2A 

 

9) Een turnles maken: Wil jij later turnmeester of turnjuf worden? Probeer al eens 

een leuk spel/opdracht voor in de turnles te verzinnen. Iets dat we nog nooit gedaan 

hebben maar dat je wel leuk zou vinden. Alles kan en alles mag. Schrijf je spel op en 

mail het door of geef het aan meester Stijn wanneer de school opnieuw open gaat.  

Denk aan de volgende dingen wanneer je je spel verzint: 

-verzin een coole titel voor je opdracht/spel. 

-Welk materiaal hebben we nodig en is dit aanwezig op school? 

-Wat zijn de spelregels. Wat moet je doen en wat mag je zeker niet.  

 

10) Mama en papa helpen: Wist je dat je je door gewoon te bewegen ook super fit 

blijft? Als je mama en papa even helpt in het huishouden (stofzuigen, afwasmachine 

uitladen, de was plooien, je kamer opruimen, je fiets of de auto was,…) ben je heel 

die tijd ook sportief bezig! Als beloning zullen mama en papa graag met jou buiten 

wat gaan spelen. Zo kan jij hen weer in beweging zetten. Laat ze maar eens goed 

zweten.  
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Bijlage 1: conditie-workout 

Doe elke oefening 1 minuut en rust daarna 1 minuut uit. Bekijk tijdens de rust je volgende 

oefening en let goed op je ademhaling. 

Wil je een extra uitdaging? Schrijf dan je aantallen op en doe over enkele dagen het circuit 

opnieuw. Probeer telkens je records te verbreken.  

 

1) Steppen op een verhoogje (trap, 
emmer, drempel,…). 

 

 
 
 

2) Sit-ups (op een matje, je matras,…) 
Let op: nooit aan je nek trekken. 

 

3) Jumping Jacks: spring met je armen 
en benen open en toe. 

 

4) Pompen: indien je het moeilijk vindt 
kan je ook op je knieën pompen. 

 

 
5) Sprint: zet 2 kegels (of ander 
materiaal) op 5m afstand van elkaar 

en tik ze zoveel mogelijk. 
 

 

6) Planken: probeer deze houding zo 
lang mogelijk vol te houden. Kan jij 

het 1 minuut? 

 

7) Reisje rond de wereld: geef een bal 
door achter je rug. 

8) Wall-sit: probeer deze houding zo lang 
mogelijk vol te houden. Kan jij het 1 



 

 

minuut?  

9) krokodillen-stappen: ga zoals een krokodil 
staan op handen en voeten. Leg een klein 
verhoogje voor je van 5cm-10cm. En ga 
telkens met je 2 handen erop en eraf. 

 

 
 

10) Russian-twist: Ja op je poep zitten 
en hef je voeten een klein beetje in 
de lucht. Hou je 2 handen bij elkaar 
en draai van links naar rechts met 

lichaam. 

 

 


