Stuiten

Ideeën n.a.v. de
indeling van het
Leerlingvolgsysteem
Bewegen en Spelen

Ideeën voor kinderen die moeite
hebben met stuiten
(oog-lichaam coördinatie)

Wat zie je vaak als een kind
moeite heeft met ‘Stuiten’?
Houden niet van het spelen met een bal;
Ze zullen er niet vaak zelf voor kiezen;
Hebben grotere kans op een visueel probleem:
- hebben vaker moeite met het inschatten van de snelheid van het naderend
verkeer;
- hebben vaker een verminderd of gemis van (binoculair) dieptezicht;
- zitten vaker dicht op hun schrijf- en leeswerk.

Ideeën voor de (speel)zaal (2)
• In spreidzit overrollen (eerst recht voor en later links en rechts
van het kind)
Foto
• overgaand in stuiterend overspelen, naar steeds minder stuiten
toe;
Foto
• keeper-spelletjes met kinderen van ongeveer gelijk niveau.
Eeen bal hoeft nog niet gevangen te worden alleen
tegenhouden

Onderverdeling

Welke zorg kun je toepassen?
•
•
•
•
•

Stilstaan
Springen (-Kracht)
(Springen-) Coördinatie
Stuiten
Angsten
•
•
•
•

Jongens en meisjes

Over de kop gaan
Hoogte
Bal
Ander kinderen

Ideeën voor de (speel)zaal
Materiaallijn is van groot belang:

Het is opvallend dat meer meisjes
moeite hebben met deze
vaardigheid dan jongens.
Zeker in de wetenschap dat
meisjes zich m.n. tot 8 jaar
sneller ontwikkelen op het
gebied van coördinatie dan
jongens!
Waarschijnlijk is de factor aanleg
voor oog-lichaamcoördinatie
en de factor ‘voetbal’ en
ballende vaders met zoons (en
minder met dochters) van
invloed.

Ideeën voor de (speel)zaal (2)
• vangen van foamballen ( minder eng en je
kunt er veen beetje in knijpen, dus
makkelijker
• een kind laat zelf een bal voor zich op de
grond vallen en probeert deze direct na de
stuit te vangen: 'laat vallen - stuit - en pak'.
• Leren stuiten met een zitbal lukt meestal
eerder dan met een basketbal (en daarna
een gewone bal)
• met harde bal; eerst aangooien met stuit;

•
•
•
•
•

Ballon (groot , hard en rond)
Kussenbal
Foambal
Strandbal
Ballonbal of balzac Een balzac of ballonbal is een zak van stof in de vorm van een

•
•
•
•
•
•

Roze bal
Volleybal
Knetterharde gymnastiekbal ….
Tennisbal
Knikker
Ei

ballon, waarin een ballon wordt opgeblazen. Het vangen van de balzac is eenvoudiger dan
een bal, maar moeilijker dan een ballon. Hoe ronder de balzac hoe beter!

Ideeën voor schoolplein
Voetbal of basketbal?
• Kleine groepen
homogene groepen
• Fopbal
• Gescheidde pauzetijden
of een andere pauzetijd
voor je klas regelen,
waardoor hele plein
voor jouw klas is …
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Rollen, vangen, mikken

Ideeën voor thuis
• het hoog houden van een ballon met de handen, de voeten of
het hele lichaam;
• het vangen van een ballon. Niveauverschillen ontstaan door de
grootte van de ballon te variëren in:
• een grote ballon = eenvoudig/traag;
• een kleinere ballon = sneller/moeilijker;
• de volgende stap = een balzac;
• houd een bal met twee handen voor je buik. Laat de bal vallen
en probeer de bal na één stuit te pakken;
• stuiten zowel met de voorkeurshand als met de nietvoorkeurshand;
• gebruik het 10 x schema als een vaardigheid een beetje lukt.

Kaartjes
• Ballon tippen 4a
• Vallende bal
• Stuiten
Deze kaartje kun je vaker
meegeven. Er staan veel
niveauverschillen op.

Mikken
• Verschillende
doelen
• Verschillende
afstanden
• Verschillende
ballen
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