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Inleiding  

Het nieuwe 
kleutergymprogramma van de GymnastiekFederatie Vlaanderen is bedoeld voor trainers en 

lesgevers die in de club of op school gymnastiek/bewegingsopvoeding geven aan kleuters van 3 tot 6 jaar. 
Het programma biedt de lesgever leuke, veelzijdige en aantrekkelijke bewegingsopdrachten die de 

kleuters   voorbereiden   op   het   'echte'   turnen   en   beantwoorden   aan   de   eindtermen   van   het 
kleuteronderwijs. Voor de kleuters werd gekozen voor een beloningssysteem dat bestaat uit kleurrijke 

 'Gymbo'-medailles. De GymFed-mascotte 'Gymbo' is de centrale figuur doorheen het volledige pakket. 

Het kleutergympakket omvat een kleurenposter (70 x 100 cm), een syllabus, 3 scorekaarten en 36 
 medailles. In deze handleiding worden alle bewegingsopdrachten en materiaalopstellingen uitgebreid 

besproken. Er worden ook steeds tips en aandachtspunten voor de organisatie en begeleiding meegegeven. 
Deze informatie moet de lesgevers helpen om met het materiaal en de opdrachten in de gymzaal aan de 

slag te gaan met een groepje kleuters. Via een observatieformulier kan bovendien de vooruitgang van elke 
 kleuter bijgehouden worden. 

 
Het programma kan voor verschillende doeleinden aangewend worden. Zo kan het enerzijds gebruikt 

 worden bij de start van een nieuw school- of turnjaar, als afsluiter van een bepaalde oefenperiode of als 

 leuke invulling van een lesuur bewegingsopvoeding. Anderzijds kan het ook dienen als hulpmiddel bij het 
opzetten en invullen van promotieactiviteiten voor niet-leden ('kleuterinstuif'). 

We wensen 

alle kleuters en alle begeleiders 
veel gymplezier! 
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Een woordje uitleg 

Het kleutergymprogramma biedt oefeningen aan voor kleuters van 3 tot 6 jaar en is opgebouwd rond 3 

niveaus, rekening houdend met de psychomotorische ontwikkelingsdoelen van elke leeftijdsgroep: 
 

Doelgroep Aantal oefeningen Medaille 

kleuters 3 - 4  jaar 8 BRONS 

kleuters 4 - 5  jaar 10 ZILVER 

kleuters 5 - 6  jaar 12 GOUD 

Het bronzen niveau omvat 8 oefeningen, het zilveren niveau bestaat uit 10 oefeningen en het gouden 

niveau uit 12 oefeningen. Per niveau kunnen de kleuters een medaille behalen. Wie bijvoorbeeld de 8 

oefeningen van het bronzen niveau uitvoert, ontvangt hiervoor een bronzen medaille. 

Alle bewegingsopdrachten werden zeer zorgvuldig uitgekozen en beantwoorden aan de 

ontwikkelingsdoelen voor bewegingsopvoeding bij kleuters. Door het uitvoeren van de opdrachten oefenen 

de kleuters ondermeer de ontwikkeling van groot- (lopen, springen,...) en kleinmotorische (werpen, 

rollen,...) vaardigheden, een correcte lichaams- en bewegingsbeheersing, een voorkeurlichaamszijde, een 

correcte lichaamshouding,... Op die manier dragen de oefeningen in dit programma bij tot de groei en 

ontwikkeling van de kleuters op psychosociaal (zelfbeeld, sociaal functioneren), cognitief (denkvermogen) 

en motorisch (kracht, coördinatie, evenwicht, uithouding,...) vlak. 

De moeilijkheidsgraad van de bewegingsopdrachten stijgt met de leeftijd van de beoogde doelgroep. Bij 

de jongste kleuters (3 en 4 jaar) staat in de oefeningen de ontwikkeling van de natuurlijke motoriek 

centraal. Bij de oudere kleuters (5 en 6 jaar) worden de gekende bewegingsvaardigheden als basis 

gebruikt om naar meer gymnastiekgeoriënteerde vaardigheden te evolueren. De hierboven vermelde 

leeftijdscategorieën zijn echter niet bindend. De kans bestaat dat een 4-jarige kleuter de oefeningen van 

het gouden niveau al kan uitvoeren. Ook het omgekeerde is mogelijk: een 5-jarige kleuter kan nog steeds 

oefenen om een bronzen medaille te veroveren. 

Voor elke oefening werd in deze handleiding een didactisch blad uitgewerkt met een beschrijving van de 

bewegingsopdracht, de materiaalopstelling en enkele tips en aandachtspunten voor de lesgever. Daarnaast 

wordt de uitvoering van elke oefening geïllustreerd aan de hand van een tekening. 
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Poster
Bij dit kleuterprogramma hoort een leuke kleurenposter (70 x 100 cm) waarop de Gymbo-mascotte alle 
oefeningen uitbeeldt. Hierdoor krijgt de lesgever ook een duidelijk beeld van de evolutie van de 
oefeningen. Hang deze poster in de gymzaal op, het is een uitstekende leidraad voor de kleuterlesgever! 

Praktische organisatie
De oefeningen in dit programma werden zo samengesteld dat ze met een minimum aan begeleiders en 
materiaal kunnen uitgevoerd worden. Enkel voor het behalen van de gouden medaille is een helper soms 
vereist (nl. voor de uitvoering van oefening 10 en 11). 

De lesgever bepaalt zelf of hij de kleuters de oefeningen van één niveau of van meerdere niveaus laat 
afwerken. In dit laatste geval worden alle materiaalsituaties opgesteld en kunnen de kleuters zelf kiezen 

voor welke medaille ze willen werken. 

Om de lesgever te helpen bij de organisatie van de gymles, vind je in deze handleiding een overzicht van 
het materiaal dat je nodig hebt om de oefeningen te organiseren, voor elk niveau apart en voor alle 
niveaus samen. Je organiseert de verschillende opstellingen best in circuitvorm, waarbij de kleuters vlot 
van de ene naar de volgende stand kunnen overgaan. Eenzelfde materiaalopstelling kan vaak ook voor 
meer dan één oefening gebruikt worden (bv. het schuine vlak). 

Houd bij de opstelling van het materiaal en de organisatie van je les steeds rekening met de veiligheid van 
de kleuters: zorg voor matjes waar nodig, pas de toestelhoogte aan de grootte van de kleuters aan, help 

of sta bij waar nodig, ... 

Observatieformulieren
Achteraan in deze handleiding vind je voor elk oefenniveau een observatieformulier. Aan de hand van dat 
formulier kan je voor elke kleuter van je groep het individuele beheersingsniveau van de verschillende 
oefeningen nagaan. Je kunt deze checklist gebruiken bij de aanvang van een bepaalde oefenperiode. Na 
het afwerken van deze periode kan je de kleuter een tweede keer observeren en zo nagaan welke 
vaardigheden deze keer wel beheerst zijn. Op die manier krijg je als begeleider een duidelijk beeld van 
de evolutie van de motorische vaardigheden van de kleuter. 
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Medailles en scorekaarten
In dit basispakket vind je 12 bronzen, 12 zilveren en 12 gouden medailles (vervaardigd uit karton, 
diameter 6 cm) terug. De medailles dienen als beloning voor de kleuters na het afwerken van de 
oefeningen: wie alle oefeningen van het bronzen niveau uitvoert, ontvangt de bronzen medaille. De 
medailles zijn ook een motivatie om nieuwe, uitdagende bewegingsvaardigheden onder de knie te krijgen 
(bv. de oefeningen verbonden aan de zilveren of gouden medaille). Voor de touwtjes aan de medailles 
dient de lesgever zelf te zorgen. Bijkomende medailles kunnen aan € 5 per 12 stuks besteld worden op het 
secretariaat van de GymnastiekFederatie (bestelformulier achteraan in deze handleiding). 

Voor het toekennen van een medaille kan je als lesgever rekening houden met één of meerdere criteria: 
de kleuter durft alle opdrachten uitvoeren, de kleuter kan alle opdrachten vlot na elkaar afwerken, de 
kleuter kan alle opdrachten kwalitatief goed uitvoeren,.... Houd in dit laatste geval niet enkel rekening 
met de kwaliteit van de bewegingsuitvoering op dat observatiemoment maar ook met de individuele 
evolutie van elke kleuter. Het beheersingsniveau van de oefeningen zal niet voor elke kleuter gelijk zijn, 
dit betekent echter niet dat een kleuter daarom niet beloond mag worden voor zijn inzet. Maak als 
lesgever dus zelf de keuze of de bewegingsactiviteiten die deel uitmaken van één niveau volledig beheerst 
moeten zijn vooraleer de kleuters een medaille ontvangen en kunnen oefenen voor een hoger niveau. 

Dit kleutergympakket omvat ook scorekaarten voor de kleuters. Op deze kaarten kan de lesgever 
aanduiden welke oefeningen de kleuter beheerst en welke vaardigheden hij /zij nog niet volledig onder de 
knie heeft. Op deze manier krijgen ook de ouders een beeld van wat hun kind kan en welke oefeningen 
hij /zij heeft uitgevoerd voor de behaalde medaille. 
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Inhoud: 
 

 

• Oefening 1: In hang de knieën heffen 
• Oefening 2: Zijwaarts rollen met gestrekt lichaam 
• Oefening 3: Handen- en voetensteun aanhouden 
• Oefening 4: Voorwaarts vorderen over een omgekeerde bank 
• Oefening 5: Voorwaarts rollen tot ruglig 
• Oefening 6: Bal met twee handen rollen 
• Oefening 7: Opklimmen en afdalen 
• Oefening 8: Met twee voeten samen springen 
 

Materiaallijst: 
• 1 rekstok (op reikhoogte kleuters) 
• 7 banken 
• 1 zachte mat 
• 3 kegels (of gymblokken) 
• ballen 
• hoepels 
• kleine matjes 
• sportramen 
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Brons 1: In hang de knieën heffen 

Opdracht: in hang aan de rekstok de knieën heffen tot horizontaal. 

Tekening: 

 

Materiaalopstelling: 
• Gebruik voor deze oefening een rekstok of bruglegger. 
• Plaats de rekstok op reikhoogte van de kleuters zodat ze deze gemakkelijk kunnen vastnemen en 

op elk moment kunnen afspringen. 
• Zorg eventueel voor een opstapje. 
• Voorzie matjes onder de rekstok. 

Aandachtspunten en tips: 
• Houd de rekstok goed en stevig vast (in kneukelgreep). 
• Gebruik een kegel of gymblok als punt waarboven de kleuters hun voeten moeten brengen. 

• Oefen deze opdracht ook eens in spelvorm: "Wie kan deze houding 5 tellen aanhouden?". 
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Opdracht: vanuit buiklig met gestrekt lichaam zijwaarts rollen. 

Tekening: 

 

 
Materiaalopstelling: 

• Maak een schuin vlak met banken (aan één uiteinde vastgehaakt aan een sportraam of steunend 
op enkele kastdelen). 

• Bedek de banken met een zachte mat. 

• Zorg voor een veilige op- en afstap van de helling. 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten en tips: 
• Voer de oefening uit met de armen opwaarts gestrekt. 

• Let op een goede vormspanning van het lichaam. 
• Voer de opdracht zowel links- als rechtsom uit. 

• Oefen deze beweging ook eens met een bal tussen de handen of de voeten. 

• Als de oefening vlot lukt, verminder dan geleidelijk de helling van het schuine vlak. 
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Brons 3: Handen- en voetensteun aanhouden 

Opdracht: handen- en voetensteun 5 tellen aanhouden. 

Tekening: 

 
 

Materiaalopstelling: 
• Plaats 2 banken (of grondbalken) op ±70 cm afstand van elkaar. 

Aandachtspunten en tips: 
• Plaats de handen plat en op schouderbreedte, de voeten zijn licht gespreid. 

• Probeer in deze houding ook eens zijwaarts te vorderen (links en rechts). 
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Brons 4: Voorwaarts vorderen over een omgekeerde 

bank 

Opdracht: in evenwicht voorwaarts stappen over een omgekeerde bank. 

Tekening: 

 

 

Materiaalopstelling: 
• Een omgekeerde bank (of een grondbalk). 

• Voorzie matjes links, rechts en aan het einde van de bank. 

Aandachtspunten en tips: 
• Plaats de voeten recht vooruit. 
• Kijk naar een vast punt op ooghoogte. 
• Leg de nadruk op een rechte lichaamshouding ('trek aan het touwtje aan je hoofd'). 

• Zorg voor een duidelijk begin- en eindpunt van de opdracht. 
• Plaats de bank aanvankelijk dicht tegen de muur zodat deze als steun gebruikt kan worden. 

Vergroot dan geleidelijk de afstand tot de muur. 
• Varieer de armpositie: handen in de zij, armen zijwaarts of opwaarts. 
• Leg bij het stappen het accent op evenwicht en niet op snelheid. 
• Leer de kleuters ook afstappen of afspringen bij evenwichtsverlies. 
• Oefen deze opdracht eens op een speelse wijze: 'Wie stapt over de bank zonder te vallen?'. 

• Help angstige kleuters. 
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Brons 5: Voorwaarts rollen tot ruglig 

Opdracht: vanuit spreidstand met gebogen benen voorover buigen en rollen tot ruglig. 

Tekening: 

 
 

  

 

Materiaalopstelling: 
• Maak een schuin vlak met banken (aan één uiteinde vastgehaakt aan een sportraam of steunend 

op enkele kastdelen). 
• Bedek de banken met een zachte mat. 
• Zorg voor een veilige op- en afstap van de helling. 
• Voor deze opdracht kan je ook gebruik maken van een springplank die je bedekt met een matje. 

Aandachtspunten en tips: 
• Vertrek vanuit brede spreidstand. 
• Plaats de handen op schouderbreedte, plat op de mat en dicht bij de voeten. 
• Lok een ronde rughouding uit door de kin goed op de borst te houden (naar de buik kijken). 
• Als de oefening vlot lukt, verminder dan geleidelijk de helling van het schuine vlak. 
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Brons 6: Bal met twee handen rollen 

  

Opdracht: een bal met twee handen door een poortje rollen. 

Tekening: 

 
 

Materiaalopstelling: 
• Maak een poortje waardoor de kleuters hun bal kunnen rollen. Je kan hiervoor verschillende 

materialen gebruiken: kegels, gymblokken, .... 
• Baken de doelzone goed af zodat de ballen niet overal rondrollen. 
• Gebruik een hoepel of kegel om de startpositie van de kleuters aan te duiden. Start op ±150 cm 

van het poortje. 

Aandachtspunten en tips: 
• Gebruik ballen van verschillende grootte en gewicht. 
• Varieer de breedte van het doel door de kegels verder uit of dichter bij elkaar te plaatsen. 
• Vergroot geleidelijk de afstand van de kleuter tot het poortje. 
• Maak duidelijke afspraken met de kleuters over het terughalen van de bal. 
• Als de oefening vlot lukt met twee handen, rol de bal dan eens met één hand (links of rechts). 
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Brons 7: Opklimmen en afdalen 

Opdracht:  op handen en  knieën op de bank naar boven  klimmen,  het 

sportraam vastnemen en terug afdalen. 

Tekening: 

 

 Materiaalopstelling: 

• Haak een bank vast aan een sportraam (op ±100 cm hoogte). 

• Voorzie voldoende matjes onder en rond de bank en onderaan het sportraam. 

Aandachtspunten en tips: 
• Als de oefening vlot lukt, vergroot dan geleidelijk de helling van de bank. 

• Maak duidelijke afspraken over het afdalen van het sportraam (niet springen!).
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Brons 8: Met twee voeten samen springen 

Opdracht: met twee voeten samen van hoepel naar hoepel springen. 

Tekening: 

 
 

Materiaalopstelling: 
• Leg hoepels achter elkaar op de grond. 

Aandachtspunten en tips: 
• Start met een drietal hoepels en bouw het parcours geleidelijk uit. 
• Gebruik hoepels van verschillende grootte en kleur. 
• Varieer ook eens de afstand tussen de hoepels. De afstanden kunnen constant blijven, verkleinen 

of vergroten over het traject. 
• Let erop dat de kleuters steeds met twee voeten samen springen, ook wanneer de hoepels verder 

uit elkaar liggen. 
• Plaats de hoepels ook eens op een oppervlak dat bergop of bergaf gaat. 
• Houd voldoende afstand tussen de kleuters om 'botsingen' te vermijden. 
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Inhoud: 

• Oefening 1: Heen en weer zwaaien aan de rekstok 
• Oefening 2: Zijwaarts rollen in een bolletje 

• Oefening 3: Handen- en voetensteun in vormspanning aanhouden 
• Oefening 4: Voorwaarts vorderen over een lage balk 
• Oefening 5: Voorwaarts rollen tot hurkzit 
• Oefening 6: Bal rollen en opvangen 
• Oefening 7: Opklimmen, draaien en afdalen 
• Oefening 8: Ophurken op de kast 
• Oefening 9: Rugwaarts afdraaien van de rekstok 

• Oefening 10: Kaarshouding 

Materiaallijst: 
• 2 rekstokken (1 op reikhoogte en 1 op schouderhoogte kleuters) 
• 5 banken 
• 1 lage balk (hoogte: ±50 cm) 
• 1 kast (3 of 4 delen) 
• 1 zachte mat 
• 1 gymblok 
• ballen 
• sportramen 
• kleine matjes 
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Zilver 1: Heen en weer zwaaien aan de rekstok 

Opdracht: van het gymblok afspringen en 1x heen en terug zwaaien. 

Tekening: 

 

 

 

 

 

 

i 
Materiaalopstelling: 

• Gebruik voor deze oefening een rekstok (of bruglegger) en een gymblok van waarop de kleuters 

gemakkelijk aan de rekstok kunnen. 

• Pas de hoogte van de rekstok aan de grootte van de kleuters aan. Zorg ervoor dat ze tijdens het 

zwaaien niet met de voeten aan de grond komen. 

• Voorzie matjes onder de rekstok. 

Aandachtspunten en tips: 
• Houd de rekstok goed en stevig vast (in kneukelgreep). 

• Spring steeds met twee voeten samen van het gymblok. 

• Keer altijd terug tot stilstand op het gymblok vooraleer de rekstok los te laten (niet langs voor 

af zwaaien!). 
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Zilver 2: Zijwaarts rollen in een bolletje 

Opdracht: vanuit kniezit zijwaarts rollen met de handen aan de knieën. 

Tekening: 

Materiaalopstelling: 
• Maak een schuin vlak met banken (aan één uiteinde vastgehaakt aan een sportraam of steunend 

op enkele kastdelen). 
• Bedek de banken met een zachte mat. 

• Zorg voor een veilige op- en afstap van de helling. 

Aandachtspunten en tips: 
• Benadruk het maken van een bolletje en het vastnemen van de knieën. 

• Eindig de oefening onderaan het schuine vlak in kniezit. 

• Voer deze beweging zowel links- als rechtsom uit. 
• Oefen deze opdracht ook eens vanuit ruglig (zowel links- als rechtsom). 

• Als de oefening vlot lukt, verminder dan geleidelijk de helling van het schuine vlak. 
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Zilver 3: Handen- en voetensteun in vormspanning 

aanhouden 

  

  
Opdracht: handen- en voetensteun in vormspanning 5 tellen aanhouden. 

Tekening: 

 

Materiaalopstelling: 
• Gebruik voor deze oefening een bank, een grondbalk, een kastdeel, .... 
• Zorg ervoor dat dit toestel niet kan verschuiven. 

• Voorzie matjes aan de bank. 

Aandachtspunten en tips: 
• Plaats de handen op schouderbreedte, plat op de bank en steun met de wreef van de voeten op de 

grond. 
• Kijk naar de handen. 
• Let op een goede vormspanning van het lichaam. 
• Probeer in deze houding ook eens zijwaarts te vorderen (links en rechts). 
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Zilver 4: Voorwaarts vorderen over een lage balk 

Opdracht: in evenwicht voorwaarts stappen over een lage balk (hoogte: ±50 cm). 

 

Tekening: 

 

  

Materiaalopstelling: 
• Een lage balk (hoogte: ±50 cm). 
• Voorzie matjes onder en achter de balk. 

• In plaats van een balk kan ook een bank gebruikt worden (aan één uiteinde vastgehaakt in het 
sportraam, met het andere uiteinde steunend op een lage kast). 

 

Aandachtspunten en tips: 
• Plaats de voeten recht vooruit. 
• Kijk naar een vast punt op ooghoogte. 
• Leg de nadruk op een rechte lichaamshouding ('trek aan het touwtje aan je hoofd'). 
• Zorg voor een duidelijk begin- en eindpunt van de opdracht. 
• Varieer de armpositie: handen in de zij, armen zijwaarts of opwaarts. 
• Leg bij het stappen het accent op evenwicht en niet op snelheid. 
• Leer de kleuters ook afspringen bij evenwichtsverlies. 
• Oefen deze opdracht eens in spelvorm: 'Wie blijft het langst op de balk?'. 
• Help angstige kleuters. 
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Zilver 5: Voorwaarts rollen tot hurkzit 

Opdracht: vanuit brede spreidstand de handen op de mat plaatsen, met gehurkte 

benen voorwaarts rollen en zonder handensteun tot hurkzit komen. 

Tekening: 

 

 
Materiaalopstelling: 

• Maak een schuin vlak met banken (aan één uiteinde vastgehaakt aan een sportraam of steunend 
op enkele kastdelen). 

• Bedek de banken met een zachte mat. 

• Zorg voor een veilige op- en afstap van de helling. 
• Voor deze opdracht kan je ook gebruik maken van een springplank die je bedekt met een matje. 

Aandachtspunten en tips: 
• Vertrek vanuit brede spreidstand. 
• Plaats de handen op schouderbreedte, plat op de mat en dicht bij de voeten. 
• Teken eventueel handen en voeten op de mat als referentie voor de kleuters. 
• Lok een ronde rughouding uit door de kin goed op de borst te houden (naar de buik kijken). 
• Benadruk een goede plaatsing van het hoofd: bij het inrollen raakt het hoofd de mat nauwelijks of 

niet (dadelijk de schouders plaatsen). 
• Eindig met de armen voorwaarts gestrekt. 
• Als de oefening vlot lukt, verminder dan geleidelijk de helling van het schuine vlak. 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Zilver 6: Bal rollen en opvangen 

Opdracht: de bal tegen de muur kaatsen en de rollende bal opvangen. 

Tekening: 

 

 

Materiaalopstelling: 
 

• Voorzie voldoende ruimte voor het rollen en opvangen van de bal. 
• Baken de oefenzone goed af zodat de ballen niet overal rondrollen.  
• Gebruik een hoepel of kegel om de startpositie van de kleuters aan te duiden. Start op ±150 cm 

van de muur. 

Aandachtspunten en tips:  

• Gebruik ballen van verschillende grootte en gewicht.  
• Vang de bal steeds met twee handen op. 

• Vertrek dicht tegen de muur en ga steeds verder staan. 

• Maak duidelijke afspraken met de kleuters over het terughalen van de bal bij balverlies.  
• Als de oefening vlot lukt met twee handen, rol de bal dan eens met één hand (links of rechts). 
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Federatie 

 
Vlaanderen vzw 

Zilver 7: Opklimmen, draaien en afdalen 

Opdracht: op handen en voeten op de bank naar boven klimmen,  het 

sportraam vastnemen, een volledige draai maken en terug afdalen. 

Tekening: 

 

Materiaalopstelling: 

• Haak een bank vast aan een sportraam (op ±100 cm hoogte). 

• Voorzie voldoende matjes onder en rond de bank en onderaan het sportraam. 

Aandachtspunten en tips: 
• Blijf het sportraam stevig vasthouden tijdens het draaien. 

• Als de oefening vlot lukt, vergroot dan geleidelijk de helling van de bank. 

• Maak duidelijke afspraken over het afdalen van het sportraam (niet springen!). 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 
  

Zilver 8: Ophurken op de kast 

Opdracht: afstoten met twee voeten (met of zonder springplank), in één vlotte 

beweging de handen op de kast plaatsen, tot hurkzit op de kast springen en met twee 

voeten samen afspringen. 

 

Tekening: 
 

Materiaalopstelling: 
 Een kast. 

• Pas de hoogte van de kast aan de leeftijd en de grootte van de kleuters aan. 
• Voorzie een matje achter de kast. 

Aandachtspunten en tips: 
• Neem een rustige (niet te lange) aanloop. 
• Plaats de handen plat en op schouderbreedte op de kast. 
• Stoot steeds met twee voeten samen af. 
• Buig de benen en breng het bekken hoog bij het ophurken. 
• Benadruk een gecontroleerde afsprong. 
• Help eventueel door middel van een klemgreep aan de arm. 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Zilver 9: Rugwaarts afdraaien van de rekstok 

Opdracht: de knieën vasthaken aan de rekstok en rugwaarts afdraaien tot stand. 

Tekening: 

 

Materiaalopstelling: 

• Gebruik voor deze oefening een rekstok of bruglegger. 
• Plaats de rekstok op schouderhoogte van de kleuter. 

• Voorzie matjes onder de rekstok. 

Aandachtspunten en tips: 
• Houd de rekstok goed en stevig vast (in kneukelgreep). 

• Kijk bij het vasthaken van de knieën naar de handen. 
• Maak je rond en klein om af te draaien van de rekstok. 
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Gymnastiek 

Federatie 
Vlaanderen vzw 

Zilver 10: Kaarshouding 

Opdracht: kaarsstand 5 tellen aanhouden. 

Tekening: 

 

Materiaalopstelling: 
 Voor deze oefening heb je enkel een matje nodig. 

Aandachtspunten en tips: 
 Leg het accent op een correcte lichaamshouding ('zo recht als een kaars'). 

• Plaats de handen ter hoogte van de onderrug. 
• Kijk tijdens de oefening naar je lichaam. 
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Gymnastiek 
Federatie 
Vlaanderen vzw 

 

 Inhoud: 
• Oefening 1: Zijwaarts vorderen aan de rekstok 

• Oefening 2: Zijwaarts rollen tot kniezit 
• Oefening 3: Handen- en voetensteun in vormspanning aanhouden 
• Oefening 4: Voorwaarts vorderen over een hoge balk 
• Oefening 5: Uit de trampoline voorwaarts rollen tot hurkzit 
• Oefening 6: Bal werpen en opvangen 
• Oefening 7: Zichzelf optrekken, knieën heffen en afdalen 
• Oefening 8: Van laag naar hoog springen 
• Oefening 9: Omgekeerde hang aan de rekstok 
• Oefening 10: Rugwaarts rollen tot handen- en knieënsteun 
• Oefening 11: Rugwaarts neigen op opgerolde mat 
• Oefening 12: Radje over kastdeel 

Materiaallijst: 
• 2 rekstokken (1 op reikhoogte en 1 op schouderhoogte kleuters) 
• 1 springplank 
• 1 hoge balk (hoogte: ±70 a 100 cm) 
• 5 banken 
• 1 minitrampoline 
• 1 valmat 
• 3 gymblokken 

• 1 opgerolde mat 
• 1 kast (2 delen) 
• 1 kastbovenste 
• ballen 
• sportramen 
• kleine matjes 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw   

Goud 1 : Zijwaarts vorderen aan de rekstok 

Opdracht: in hang aan de rekstok zijwaarts vorderen met de voeten van de grond. 

Tekening: 

 

Materiaalopstelling: 
• Gebruik voor deze oefening een rekstok of bruglegger. 
• Plaats de rekstok op reikhoogte van de kleuters zodat ze deze gemakkelijk kunnen vastnemen en 

op elk moment kunnen afspringen. 

• Zorg eventueel voor een opstapje. 
• Voorzie matjes onder de rekstok. 

Aandachtspunten en tips: 
• Houd de rekstok goed en stevig vast (in kneukelgreep). 

• Start met een kleine afstand en maak de af te leggen weg steeds langer. 

• Oefen het zijwaarts vorderen zowel links als rechts. 
• Probeer tijdens het vorderen zo weinig mogelijk te schommelen, dit maakt de beweging alleen 

maar moeilijker. 

• Oefen deze opdracht ook eens op een speelse wijze: 'Wie kan het verst vorderen?'. 
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Gymnastiek 

Federatie 
Vlaanderen vzw 

Goud 2: Zijwaarts rollen tot kniezit 

Opdracht: vanuit spreidstand zijwaarts rollen tot kniezit. 

Tekening: 

 
 

Materiaalopstelling: 
• Maak een schuin vlak door middel van een springplank. 
• Bedek de springplank met een matje. 

• Je kan de helling van het schuine vlak steiler maken door twee springplanken op elkaar te 

plaatsen. 

Aandachtspunten en tips: 
• Benadruk het maken van een bolletje en het vastnemen van de knieën. 

• Rol over de schouders. 

• Voer deze oefening zowel links- als rechtsom uit. 
• Als de oefening vlot lukt, verminder dan geleidelijk de helling van het schuine vlak. 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Goud 3: Handen- en voetensteun in vormspanning 

aanhouden 

Opdracht: handen- en voetensteun in vormspanning 5 tellen aanhouden. 

Tekening: 

 

 

 Materiaalopstelling: 
 •     Gebruik voor deze oefening een bank, een grondbalk, een kastdeel, .... 

• Zorg ervoor dat dit toestel niet kan verschuiven. 

• Voorzie matjes aan de bank. 

 

 Aandachtspunten en tips: 
 •     Plaats de handen op schouderbreedte, plat op de grond en steun met de wreef van de voeten op 

de bank. 
• Let op een goede vormspanning van het lichaam (geen holle rug!). 

• Kijk naar de handen. 

• Probeer in deze houding ook eens zijwaarts te vorderen (links en rechts). 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Goud 4: Voorwaarts vorderen over een hoge balk 

Opdracht: in evenwicht voorwaarts stappen overeen hoge balk (hoogte: ±70 a 100 cm). 

Tekening: 

 

Materiaalopstelling: 

• Een hoge balk (hoogte: ±70 a 100 cm). 
«     Voorzie matjes onder en achter de balk. 

• In plaats van een balk kan ook een bank gebruikt worden (aan één uiteinde vastgehaakt in het 
sportraam, met het andere uiteinde steunend op een kast). 

Aandachtspunten en tips: 
• Plaats de voeten recht vooruit. 
• Kijk naar een vast punt op ooghoogte. 

• Leg de nadruk op een rechte lichaamshouding ('trek aan het touwtje aan je hoofd'). 
• Zorg voor een duidelijk begin- en eindpunt van de opdracht. 
• Varieer de armpositie: handen in de zij, armen zijwaarts of opwaarts. 
• Leg bij het stappen het accent op evenwicht en niet op snelheid. 
• Leer de kleuters ook afspringen bij evenwichtsverlies. 
• Oefen deze opdracht eens in spelvorm: 'Wie stapt over de balk zonder te vallen?'. 
• Help angstige kleuters. 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Goud 5: Uit de trampoline voorwaarts rollen tot hurkzit 

Opdracht: 3x met beide voeten samen in de trampoline afstoten, de handen op de 

mat plaatsen en met gehurkte benen voorwaarts rollen tot hurkzit. 

Tekening: 

Materiaalopstelling: 
 

• Een trampoline met daarachter een schuin vlak. 
• Maak een schuin vlak door banken aan één uiteinde op een lage kast te plaatsen. 

• Bedek het schuine vlak met een valmat. 

• Zorg ervoor dat het hoogteverschil tussen de trampoline en de valmat niet te groot is. 
• Zorg voor voldoende helling van de valmat. 

Aandachtspunten en tips: 
• Plaats de handen vooraan op de mat, plat en op schouderbreedte. 
• Stoot krachtig af in de trampoline en duw het bekken daarna hoog op. 
• Steun eerst op gestrekte armen, rol daarna door hoofd en armen te buigen. 

• Lok een ronde rughouding uit door de kin goed op de borst te houden (naar de buik kijken). 
• Benadruk een goede plaatsing van het hoofd: bij het inrollen raakt het hoofd de mat nauwelijks of 

niet (dadelijk de schouders plaatsen). 
• Eindig met de armen voorwaarts gestrekt. 
• Leg eventueel een matje in de trampoline om het veren te beperken. 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Goud 6: Bal werpen en opvangen 

Opdracht: de bal in de aangeduide zone werpen en de botsende bal opvangen. 

Tekening: 

 
 

Materiaalopstelling: 
• Voor deze oefening heb je enkel een vrije muur en een bal nodig. 
• Duid op de muur een zone aan waarin de bal geworpen moet worden. 
• Baken de oefenzone goed af zodat de ballen niet overal rondrollen. 
• Gebruik een hoepel of kegel om de startpositie van de kleuters aan te duiden. Start op ±150 cm 

van de muur. 

Aandachtspunten en tips: 
• Gebruik ballen van verschillende grootte en gewicht. 
• Vang de bal steeds met twee handen op. 
• Vertrek dicht tegen de muur en ga steeds verder staan. 
• Maak duidelijke afspraken met de kleuters over het terughalen van de bal bij balverlies. 
• Als het werpen met twee handen vlot lukt, werp de bal dan eens met één hand (links of rechts). 
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Gymnastiek
Federatie 

Vlaanderen 

Goud 7: Zichzelf optrekken, knieën heffen en afdalen 

Opdracht: vanuit buiklig zich naar boven optrekken, het sportraam vastnemen, een 

halve draai maken, 3x de knieën heffen, opnieuw een halve draai maken en afdalen. 

Tekening: 

 

 

- 

* 

9 

Materiaalopstelling: 
• Haak een bank vast aan een sportraam (op ±100 cm hoogte). 

• Voorzie voldoende matjes onder en rond de bank en onderaan het sportraam. 

Aandachtspunten en tips: 
• Houd het sportraam stevig vast bij het heffen van de knieën. 
• Voorzie een punt waarboven de kleuters hun voeten moeten brengen. 

• Als het optrekken vlot lukt, vergroot dan geleidelijk de helling van de bank. 
• Maak duidelijke afspraken over het afdalen van het sportraam (niet springen!). 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Goud 8: Van laag naar hoog springen 

Opdracht:   met  twee voeten  aaneengesloten  van   laag  naar  hoog  springen  op  de 

gymblokken en bovenaan met twee voeten samen afspringen. 

' 

• 

. 

Tekening: 

 
 

Materiaalopstelling: 
• Plaats drie gymblokken (of kastdelen) van verschillende hoogte achter elkaar. 

• Voorzie een matje achter het laatste blok. 

• Pas de hoogte van de verschillende blokken aan de grootte van de kleuters aan. 
• Je kan voor deze oefening ook matjes, springplanken of valmatten gebruiken die je half op elkaar 

stapelt. 

Aandachtspunten en tips: 
• Oefen deze beweging eerst van hoog naar laag. 
• Leg het accent op sprongritme in plaats van op snelheid. 

• Varieer de armposities van de kleuters:  in de zij,  met een voorwerp in de handen,  met 
arminzet,.... 

• Varieer het hoogteverschil tussen de blokken. 

• Laat een opstelling van laag naar hoog eens voorafgaan door een opstelling van hoog naar laag. 
• Ondersteun het springen ook eens ritmisch (op muziek, in de handen klappen). 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Goud 9: Omgekeerde hang aan de rekstok 
 

Opdracht: de knieën vasthaken aan de rekstok en de handen tot steun brengen op de 

mat. Daarna de rekstok terug vastnemen en rugwaarts afdraaien. 
 

 Tekening: 

 

Materiaalopstelling: 

• Gebruik voor deze oefening een rekstok of bruglegger. 

• Plaats de rekstok op schouderhoogte van de kleuter. 
• Voorzie matjes onder de rekstok. 

Aandachtspunten en tips: 
• Houd de rekstok goed en stevig vast (in kneukelgreep). 

• Plaats de handen plat op de grond. 
• Houd in handenstand het hoofd tussen de armen en kijk naar de handen. 

• Maak je rond en klein om af te draaien van de rekstok. 

• Help eventueel bij omgekeerde hang door de onderbenen en de knieën van de kleuter tegen de 
rekstok te houden. 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Goud 10: Rugwaarts rollen tot handen- en knieënsteun 
 

Opdracht: vanuit hurkzit op de springplank met gehurkte benen rugwaarts rollen tot 

handen- en knieënsteun. 

 

Tekening:  

 

 
 

Materiaalopstelling: 
• Maak een schuin vlak door middel van een springplank. 
• Bedek de springplank met een matje. 
• Je kan de helling van het schuine vlak steiler maken door twee springplanken op elkaar te 

plaatsen. 

Aandachtspunten en tips: 
• Start de oefening in zit op de springplank met de handen naast de oren, de handpalmen naar 

boven gericht en de vingertoppen aan de bovenrand van de schouderbladen. 
• Plaats bij het rollen de handen naast het hoofd, plat op de mat en duw het lichaam op (vingers 

naar de schouders gericht, de duimen aan de oren). 
»     Steun goed op de handen en breng de knieën snel over het hoofd. 
• Houd de kin op de borst (ronde rug!). 
• Begeleid de kleuter aan het bekken tijdens het rugwaarts rollen. 
• Als de oefening vlot lukt, verminder dan geleidelijk de helling van het schuine vlak. 

© 2007 www.GymFed.be -40- Handleiding kleutergymprogramma 



 

 Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Goud 1 1 : Rugwaarts neigen op opgerolde mat 

 

 

Opdracht: vanuit ruglig op de opgerolde mat rugwaarts neigen (met hulp) tot de handen 

op de grond staan, van daaruit af hurken tot handen- en voetensteun. 

Tekening: 

  

 

Materiaalopstelling: 

• Gebruik voor deze oefening een opgerolde mat. 

• Voorzie voor en achter de opgerolde mat een klein matje. 

Aandachtspunten en tips: 
• Strek het lichaam volledig uit op de mat en houd de armen aan de oren. 
• Kijk tijdens de beweging steeds naar de handen. 

• Houd de armen gestrekt en steun er goed op bij het af hurken. 

• Begeleid de kleuter aan de buik tijdens het rugwaarts neigen. 
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Gymnastiek 
Federatie 

Vlaanderen vzw 

Goud 12: Radje over kastdeel 

Opdracht: voer een laag radje uit over een kastdeel. 

 
Tekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiaalopstelling: 

• Gebruik voor deze oefening een kastdeel of bank. 
• Voorzie een matje voor en achter het kastdeel. 

Aandachtspunten en tips: 
• Oefen het juiste 4-tellenritme: hand - hand - voet - voet. 
• Teken de juiste hand-hand-voet-voet-plaatsing op het kastdeel en de landingsmat. 
• Oefen deze opdracht in de twee richtingen (werk pas later volgens een voorkeurrichting). 
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