
Jaarplanning bewegen met kleuters 2010 – 2011 

Week Cluster in speellokaal Bewegen op muziek Klein materiaal Spel Buitenspel 

34   Ballen: verschillende 

formaten: 

experimenteren, rollen, 

gooien en stuiten 

 Regels buitenspel 

uitleggen 

35 Cluster 1; 

Glijden 

Boelen 

Klimmen; berg op en af 

Trampoline 

   Hinkelen op 

hinkelbaan 

36  Cluster 1; In de maat: 

Stappen in de maat 

Huppelen in de maat 

 

Dans muziekkistje 

Hoepels: 

experimenteren, rollen, 

springen over, stappen 

door, van de een in de 

andere hoepel 

Kringspel 

Tikspel 

Stiltespel 

 

37 Cluster 2; 

Diepspringen 

Raken 

Klimmen; naar grote 

hoogte 

Evenwicht 

   Domino spelen 

38  Cluster 2; Op het goede 

moment 

Stappen en klappen op 

accenten 

Huppelen en klappen op 

accenten 

Pittenzakken: 

experimenteren, gooien 

en vangen, overgooien, 

gericht gooien, door 

hoepel gooien 

Kringspel 

Overloopspel 

Tikspel 

Concentratiespel 

 

39  Dans muziekkistje 

Cluster 3; Eerst dit dan 

dat 

Eerst stappen dan 

springen 

Eerst huppelen dan 

klappen 

Kleine ballen: 

Gooien, stuiten, 

overgooien, overgooien 

met stuiten, vangen 

  



40 Cluster 3; 

Balanceren over de 

brug 

Doelen 

Klimmen; over 

bergpassen 

Koprol op mat/rollen  

   Mikado spelen 

41  Cluster 4;Steeds wat 

sneller 

Steeds wat sneller 

Eerst sneller dan trager 

Dans muziekkastje 

Ballonnen: 

Gooien en vangen 

Slaan naar elkaar 

Ballonnenvoetbal 

Kringspel 

Overloopspel 

Estafettespel 

Concentratiespel 

 

42 Cluster 4; 

Wendspringen 

Duikelen 

Klimmen; als een 

slingeraap 

Trampoline 

   Lopen op loopklossen 

Hindernisbaan/route 

uitzetten 

43 Herfstvakantie     

44  Cluster 5; Zelf iets 

bedenken 

Kort en in de maat 

Langer en op tijd 

stilstaan 

Parachute: 

Bewegen in kring met 

de parachute, 

onderdoor lopen, ballon 

hooghouden, hoog en 

laag met de parachute 

Kringspel 

Tikspel 

Stiltespel 

 

45 Cluster 5; 

Slootje springen 

De wip 

Ballon hooghouden 

Klimmen; over ladders 

   Spel: Schipper mag ik 

overvaren? 

46  Cluster 6; Op tijd klaar 

Op tijd terug bij de 

ander 

Op tijd terug op de 

plaats 

 

Cluster klein materiaal: 

Pittenzakken, hoepels, 

ballonnen, badminton 

Kringspel 

Estafettespel 

Stiltespel 

 



47  Dans uit muziekkastje 

Herhalen verschillende 

dansen 

Rollen: 

Kind rolt om lengteas 

over de grond 

Koppeltje duikelen op 

de mat 

Rollen met een bal 

Rollen met hoepels 

  

48 Cluster 6; 

Koprollen 

Baltransport 

Klimmen; over 

wiebelbrug 

Tunnel 

   Hindernisvoetbal 

49  Cluster 7; Vooruit en 

achteruit 

Vooruit, stilstaan en 

achteruit 

Vooruit en meteen 

achteruit 

Banken: 

Lopen over banken, 

hindernis op de banken, 

elkaar inhalen, 

zitten/staan, zijsprong 

Kringspel 

Tikspel 

Estafettespel 

Stiltespel 

 

50  Dans uit muziekkastje 

Herhalen verschillende 

dansen 

Touwtjes: 

Staartenspel, stappen 

over het touwtje, 

springen over de 

touwtjes, zwaaien met 

twee touwtjes tegelijk 

In en uit de vijver 

  

51 Kerstvakantie 

 

    

52 Kerstvakantie 

 

    

1 Cluster 7 

Kaatseballen 

Klimmen: drop ‘m er in 

Diepspringen 

Bankenroute maken; 

voetje van de vloer 

   Spel: Twee 

emmertjes water 

halen 



2  Cluster 8; Opzij en 

terug 

Alleen heen in galop 

Opzij, meteen terug en 

klappen 

Cluster klein materiaal: 

Ballen, evenwicht, 

matten, hoepels 

Kringspel  

Overloopspel 

Tikspel 

Concentratiespel 

 

3 Cluster 8 

Verend springen 

Penalty schieten 

Klimmen: elkaar 

passeren 

Trampoline 

   Kunstjes op de 

zandbakrand: lopen, 

erop-eraf, 

wisselsprong 

4  Cluster 9; Een dansje 

In een rij van tweetallen 

In een kring 

Matten: 

Koprol 

Springen van de ene 

mat op de andere 

Stoeien op een mat 

Tikspel met de mat als 

vrijplaats 

  

5  Dansen aanleren en 

herhalen uit het 

muziekkastje 

 Kringspel  

Overloopspel 

Tikspel 

Concentratiespel 

 

6 Cluster 9 

Hindernisspringen 

Kloslopen 

Klimmen; 

bergbeklimmen 

Tunnelkruipen 

   Knikkeren met 

knikkers en 

knikkerpotjes 

7  Cluster 10;Bedenken en 

nadoen 

Nadoen in de maat 

Eerst dit bedenken en 

dan dat 

Stokken: 

Stokken op 

verschillende hoogtes: 

stappen, springen, 

huppen 

Paardenrace 

  

8 Voorjaarsvakantie 

 

    



9  Dansen aanleren en 

herhalen uit het 

muziekkastje 

Blokken: 

Stappen over blokken, 

stappen op blokken, 

lopen over rij blokken, 

springen over 

muurtje,schuiven van 

blokken terwijl je gaat 

Toren bouwen 

  

10 Cluster 10 

Touwtje springen 

Stoeien 

Klimmen; tarzanbaan 

Trampoline 

   Mikado en domino 

spelen buiten 

11   Cluster klein materiaal 

Touwtjes, blokken, 

ballen, stokken en 

houders 

Kringspel 

Tikspel 

Estafettespel 

Stiltespel 

 

12  Dansen aanleren en 

herhalen uit het 

muziekkastje 

Ballen: groot 

Gooien en vangen, 

overgooien, voetballen 

om pilonnen, voetballen 

om een hoepel, 

voetballen door een 

hoepel 

  

13 Cluster 

herhalen/inhalen 

+badminton; shuttle 

hooghouden 

 

 

 

   Touwtje springen met 

kleine en grote 

springtouwen 

14   Ballen klein: 

Stuiten op de grond, 

stuiten tegen de muur 

en vangen, overgooien 

en stuiten 

Kringspel 

Tikspel 

Concentratiespel 

 



15 Cluster 

herhalen/inhalen 

 

   Hinkelen op de 

hinkelbaan op het 

plein 

16  Dansen aanleren en 

herhalen uit het 

muziekkastje 

Pittenzakken: 

Gooien en vangen 

Overgooien 

Gooien over een lijn 

Gooien in een bak 

  

17   Parachute: 

Omhoog en omlaag 

Wie kruipt er onderdoor 

Ballon omhoog houden 

  

18 Meivakantie     

19 Cluster 

herhalen/inhalen 

 

    

20  Dansen aanleren en 

herhalen uit het 

muziekkastje 

Matten: 

Springen op de matten 

Koprol 

Van kast af springen 

Tikspel 

  

21 Cluster 

herhalen/inhalen 

 

    

22 Cluster 

herhalen/inhalen 

 

    

23  Dansen aanleren en 

herhalen uit het 

muziekkastje 

Cluster klein materiaal: 

Matten, hoepels, 

ballonnen, kleine ballen 

  

24 Pinkstervakantie     

25 - 

29 

Vrije keuze     

 


