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Thema: vier het EK

ONDERBOUW

Wie maakt de mooiste?
Vier het EK door jouw eigen shirt, beker of vlag te maken

Inhoud en uitgangspunten van de les
• Uitgangspunt: voetbal alleen voor mannen? Mooi niet! Na deze les weten de leerlingen dat
de vrouwen net als de mannen een balletje kunnen trappen. Ze hebben ook een Europees
Kampioenschap voetbal: het UEFA Women’s EURO. De leerlingen ontdekken wat een enorm
evenement het is: meiden en vrouwen uit heel Europa voetballen tegen elkaar.
• Leerdoel: de leerlingen weten dat er een Europese Kampioenschap voetbal voor vrouwen bestaat, in
2017 zelfs in Nederland gehouden. Ze weten dat vrouwenvoetbal een wereldwijd populaire sport is.

Toelichting op de les
• Op het scherm zijn lege werkbladen van een vlag, een shirt en een beker te zien. Kinderen mogen
straks zelf kiezen met welk werkblad ze aan de slag willen gaan. Bespreek eerst wat er op een shirt,
een beker en een vlag staat. Denk aan: een logo, een rugnummer, een embleem, enzovoort. Op de
website vind je meer suggesties voor een gesprek in de klas.
• Vervolgens is het tijd om lekker te knutselen. De leerlingen gaan hun eigen vlag, shirt of beker
ontwerpen voor het EK voetbal. Ze mogen zelf bedenken hoe die eruit zouden kunnen zien. Op
lespakketkicken.nl kun je de werkbladen downloaden en printen.

Op lespakketkicken.nl vind je
• de werkbladen met daarop de contouren van een shirt, een beker en een vlag
• de uitgebreide lerarenhandleiding met uitgebreide gespreksonderwerpen en nog meer creatieve
suggesties voor in de klas
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Ideeën voor een nog leukere les
• Op de beker staat natuurlijk om welke competitie het gaat – de naam van de winnaar komt er pas
na de finale op te staan. Bespreek de functie van een shirt: voetballers moeten herkenbaar zijn
(vandaar het rugnummer) en niet verward worden met hun tegenstanders (vandaar de kleur van
het shirt). Het embleem laat zien van welke club ze zijn, het logo is van de sponsor, die bijdraagt in
de kosten. Bespreek ook het verband tussen de vlag van een land en de kleur van het shirt. Je kunt
uitleggen dat het eigenlijk best gek is dat we onze Nederlandse voetballers ‘Oranje’ noemen, terwijl
onze vlag rood-wit-blauw is. Zo zie je maar: de kleuren van het shirt hoeven niet overeen te komen
met de vlag.
• Je kunt de ingekleurde werkbladen naast elkaar in de klas ophangen. Dat wordt een vrolijk gezicht.
Later kunnen de kinderen hun werkblad mee naar huis nemen. Aan de hand van hun eigen ontwerp
kunnen ze zo thuis over het EK vertellen.
• Wil je nog creatiever aan de slag? Je kunt ook spandoeken verven met de leerlingen. Laat ze
een oude effen kussensloop meenemen van huis en kliederen maar! Welk land willen ze
aanmoedigen? Aan het eind mogen alle kinderen met hun handen in de kussensloop en hun
armen omhoog op de foto.

