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Thema: voetbal in de buurt

ONDERBOUW

Overal voetbal!
Kringgesprek over voetbal bij jou in de buurt

Inhoud en uitgangspunten van de les
• Uitgangspunt: sporten doe je vooral in je eigen buurt, op straat of bij een vereniging. In een
kringgesprek krijgen de leerlingen de gelegenheid om het met elkaar te hebben over verschillende
manieren om met voetbal en andere sporten bezig te zijn.
• Leerdoel: de leerlingen begrijpen dat je op veel verschillende manieren en plekken kunt voetballen
(en andere sporten kunt beoefenen). Ook horen de leerlingen die nog niet zoveel sporten van
medeleerlingen hoe leuk en makkelijk dat kan zijn. Spelen is leuk, samen spelen nog leuker.

Toelichting op de les
• Alle leerlingen zitten in een kring. Er is één bal, die steeds wordt doorgegeven. De leerling die de
bal heeft, mag een vraag beantwoorden. Jij stelt de vragen. Je kunt het gesprek sturen aan de hand
van de gesprekssuggesties die je op lespakketkicken.nl vindt. Je kunt dezelfde vraag natuurlijk aan
verschillende leerlingen stellen.
• De bedoeling is vanzelfsprekend dat het gesprek leuk is voor alle leerlingen, of ze nu veel of weinig
interesse in voetbal hebben. Daarom kun je het gesprek breder trekken naar onderwerpen en
vragen die te maken hebben met sport- en beweegplezier in het algemeen.
• Wellicht worden sommige kinderen door het gesprek wel gestimuleerd om ook op een sport te
gaan? Of in ieder geval vaker een balletje te trappen?

Op lespakketkicken.nl vind je
• de uitgebreide lerarenhandleiding met
suggesties voor het kringgesprek
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Vragen die je de leerlingen kunt stellen:
• “Hoe vaak speel je buiten? Wat is er leuk aan buiten spelen?”
• “Sport je ook buiten? Welke sporten doe je?”
• “Wat zijn goede redenen om buiten te spelen en te sporten?”
• (Help de kinderen op weg. Als één kind het niet weet, weten anderen in de kring het misschien?
Goede antwoorden kunnen zijn: bewegen, gezond bezig zijn, samen plezier maken, vriendjes maken.)
• “Voetbal je? En zo ja: waar? Wat heb je nodig om te kunnen voetballen?”
• (Denk aan: bijna niets. Met alleen een bal, een veldje of school- of buurtplein en een paar vriendjes
kunnen kinderen voetballen waar ze maar willen. Zelfs als ze alleen zijn, kunnen ze met de bal en
hun voeten aan de slag, bijvoorbeeld door zichzelf trucjes aan te leren.)
• “Ken jij een trucje met de bal? Kun je je klasgenoten vertellen hoe dat moet?”
• “Als je zelf niet voetbalt, doen je broertjes/zusjes dit dan wel? En als je niet voetbalt, doe je dan een
andere sport? Welke? Waar?”
• “Zit je op een voetbalvereniging? Of op een andere sportvereniging?”
• “Wat is er leuk aan een vereniging?” (Als kinderen het zelf niet goed weten, help ze dan op gang.
Denk aan: de vereniging organiseert wedstrijden voor je, er zijn trainers die je helpen de sport goed
onder de knie te krijgen en beter te worden, je ontmoet er andere kinderen en maakt er nieuwe
vrienden. Dit onderwerp kan inspirerend zijn voor meiden die wel op straat voetballen, maar er
nooit aan gedacht hebben op voetbal te gaan.)
• “Is jouw sport individueel of speel je samen met anderen? Wat kun je leren van een teamsport?”

