
   

                         Power of Play - Jantje Beton 

Doelgerichte speelactiviteiten Maak je eigen speelmateriaal/Upcycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Spellen top 10 Gemaakt speelmateriaal 

Woorden spellen met je lichaam    

Pak de staart van de draak 

Elleboog tikkertje 

Geblinddoekte race 

Voetbal met vier doelen 

Lummelen 

Volg de leider 

Honden en katten tikkertje 

Onthoud wie de bal vangt 

Knipoog spel 
 

Knikkerbaan 

Bowlingbaan 

Boot/katapult 

Flipperkast 

Sammobiel 

Wat ging goed volgens docenten? Wat ging goed volgens docenten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat kan beter volgens docenten? Wat kan beter volgens docenten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 jaar (8%)

8 jaar (20%)

9 jaar (45%)

10 jaar (27%)49% jongen, 51% meisje 

Gemiddelde leeftijd: 9 

 

104 leerlingen 

3 scholen  

Hazesprong (Nijmegen) - Icarus (Heemstede) - 

Bavinckschool (Vlaardingen) 

 

 
4 groepen 

groep 5 (2x), groep 6, groep 7 

8 jaar (9%)

9 jaar (50%)

10 jaar (36%)

11 jaar (4%)

12 jaar (1%)

Gemiddelde leeftijd: 9 

3 scholen  

Hazesprong (Nijmegen) - Icarus (Heemstede) -  

Bavinckschool (Vlaardingen) - Aerestijn  

(Langeraar) 

 5 groepen (+ 1 school helemaal) 

groep 4 (1x), groep 5 (2x), groep 6 (2x) 

130 leerlingen (+ 1 school)  

“Mooie map met 
uitvoerige uitleg.” 

“Er was steeds 
aanleiding om 

gericht in gesprek te 
gaan met de 

kinderen.” “Simpele spellen maar ze 
zijn zeer bruikbaar.” 

“Vooral het samen 
‘out of the box’ 

denken en 
samenwerken ging 

heel goed” 

“Ik heb geleerd om 
gerichte vragen te 

stellen, en kinderen 
verder te helpen 

zonder oplossing in 
de mond te leggen.” 

“De input van de 
leerlingen was 

verrassend en de 
werksfeer heel goed.” 

“De RCA methode was 
goed en kwam mooi 

samen met de 
spellen.” 

• “Er ging veel tijd op aan ‘praten’. Het mag best wat vrijer, het 
was lastig om buiten de gebaande paden te denken.” 

• “Jammer dat er geen filmpjes- uitwisseling was met 
Rwanda.” 

• “Ik betwijfel of het geleerde voor leerlingen toepasbaar is in 
hun dagelijkse leven.” 

• Niet elke school heeft een eindpresentatie/voorstelling 
georganiseerd. Bij de scholen die dit wel gedaan hebben was 
het resultaat wisselend: soms een groot succes, soms 
verliep het minder goed. 

 

• “Meer tijd voor spel en minder ‘praten’ in de eerste fase van 
het traject.” 

• “Reflect-connect-apply is zeker nuttig maar voor ons geen 
toegevoegde waarde omdat we dit deels al toepassen 
binnen onze reguliere lessen.” 

• “Dit onderdeel is meer geschikt voor in de klas, op het 
schoolplein of voor klassen die geen aparte gymles hebben.”  

• “De meeste spellen kenden we al en worden al gespeeld. 
Ook hebben we de meeste materialen al op school.” 


