
SPORTTALENT
De sportieve pauze 
De oplossing om kinderen een 
gestructureerde actieve pauze te bieden voor 
leerplezier bij de leerlingen en rust bij uw 
team. Onder begeleiding van professionals en 
een uniek samengesteld sporthandboek van 
Sporttalent wordt de pauze nog leuker. 

De leerling ontdekt zijn talenten op het gebied 
van sport . Uw groepsleerkrachten hebben 
pauze en kunnen met een gerust hart de 
leerlingen naar hun sportactiviteit laten gaan.  

Wij maken graag met u een plan om de pauze 
naar de wensen van de school in te richten.  

Altijd 100% bezetting!  

De lessen gaan altijd door! 

Wij werken iedere dag met een vast team en 
bieden coaching on the job!  

E : yoran@desportievepauze.nl 

m: 0628567370 

Sportcoördinator  

Heeft u al een super enthousiast overblijfteam 
maar mist u een sportieve inhoud in de pauze? 

De Sportcoördinator is dan de oplossing voor 
u. Een sportcoördinator zorgt ervoor dat het 
team aangestuurd wordt in het aanbieden van 
sportieve activiteiten zodat alle kinderen een 
gezonde actieve pauze hebben. 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Groep

7-8Buitenspeelkaart 2
BESCHERM DE KONING(IN)

Hoe start je?  
Er worden 2 teams gemaakt van 3. De twee ploegen staan elk op hun 
eigen helft. Er wordt een koning(in) gekozen. Je tegenspelers mogen 
niet weten wie! Nu start het potje trefbal, als de koning(in) geraakt 
wordt, is de volledige ploeg af. Je zorgt er met je team voor dat jullie 
je koning(in) beschermen.
Wanneer ben je af? 
1: Als je de bal tegen je aan krijgt 
2: Als jouw bal wordt gevangen door de tegenstander
3: Als de koning(in) wordt geraakt 

Buitenspelkaarten 

Leerlingen zelf activeren? 
Met de buitenspelkaarten kunnen de leerlingen 
zelfstandig activiteiten doen. 
De kaarten zijn onderverdeeld in 4 verschillende 
groepen: 
- Met een bal 
- Met materiaal 
- Zonder materiaal  
- Individueel 

De kaarten zij gerangschikt op niveau: 

- Groep 1 t/m 3 
- Groep 4 t/m 6 

SPORTTALENT

 
Schaf nu de complete buitenspelmap aan  
(70 kaarten) voor maar 200,- euro 

Complete buitenspelmap + materiaal voor maar 
1500,- euro 

Gym inval 
Gymdocent ziek, of is er tijdelijk geen 
gymdocent beschikbaar en wilt u toch 
bewegingsonderwijs voor de leerlingen. 

Wij hebben de oplossing. 

Onze sport en spelbegeleiders kunnen 
sportieve activiteiten aanbieden die passen 
binnen het beweegonderwijs. 
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