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B3-rugzak lesinstructie
Om de B3-rugzak in de klas te introduceren is het leuk om bijvoorbeeld een kort kringgesprek in de 
klas te houden. Je kunt dit uiteraard inkorten als je weinig tijd hebt of juist elementen toevoegen 
afhankelijk van je les.

Introductie
 
Wat is bewegen? 

 Voetballen e.d. maar ook lopen of fietsen naar school,… 

Hoe vaak beweeg jij op een dag? 
 Sporten maar ook naar school fietsen, speelkwartier,… telt mee

Bewegen is heel goed voor je, weet je waarom? 
 Gezondheid
 Minder snel ziek
 Beter zelfbeeld / meer zelfvertrouwen
 Betere leerresultaten
 Het maakt je blij; omdat je met sporten endorfine aanmaakt en dat geeft je een blij gevoel
 Je leert goed samenspelen en samenwerken

Hoe vaak zou je eigenlijk moeten bewegen?
 Kinderen moeten eigenlijk 1 uur per dag bewegen
 Ouders een ½ uur

Welke beroemde sporters ken je?

Informatie
In de B3-rugzak zitten heel veel leuke 
attributen voor beweegspelletjes om 
je ouders uit te dagen. Voor binnen en 
buiten. Kijk maar eens. 

Wat zou jij als eerste gaan doen?
Eventueel test je een spel uit met de 
klas tijdens het speelkwartier buiten, 
zoals Voetentikkertje of Knikkeren. Probeer de voeten van de ander te

raken. Doe dit m
et de grote bal op

ongeveer 3 meter afsta
nd. Voor de

ander, “z
org dat je
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Instructie

Daag je ouders uit! 
Om de beurt krijgen de leerlingen de B3-rugzak mee 
naar huis en dagen hun ouders twee weken uit met 
verschillende spelletjes. Minimaal twee keer per week 
een half uur. Dit houd je bij op de B3-Scorecard die je 
print via www.b3rugzak.nl 

Dan neemt de leerling de tas mee terug naar school en vertelt in 
bijvoorbeeld een kringgesprek:
Hoe vaak heb je met de B3-rugzak gespeeld? 
(kun je zien a.d.h.v. B3-Scorecard, kan leerling printen via internet)

 Welk spel vond je het leukst en waarom?
 Heb je zelf nog een spel bedacht?
 Aan welke klasgenoot zou je de B3-rugzak willen geven?

Daarna gaat de tas naar de volgende leerling.
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