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SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

 
Oefening  

Groeten 
 

Benodigdheden 
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels zitten in een rij. De Opperstoeikruimel zit hier tegenover met het 

gezicht naar de Kruimels toe. De Kruimels en Opperstoeikruimel wrijven in hun 

handen. De Kruimels en Opperstoeikruimel buigen naar elkaar en slaan met 

hun handen op de mat/grond. En roepen daarbij eventueel “Hallo of 

Stoeikruimels”.

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Duidelijke start van de les 

• Respect voor de Opperstoeikruimel 

• Ontladen 

• Bevorderen van eenheid van de groep 
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SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

 
Oefening  

Luisteroefening 
 

Benodigdheden 
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels rennen door elkaar. Van de Opperstoeikruimel krijgen de kinderen 

de volgende instructies: 

• Ga liggen op je rug 

• Ga liggen op handen en 

voeten  

• Ga liggen op je buik 

• Ga liggen op je linker oor, 

etc. 

Na elke instructie laat de Opperstoeikruimel de Kruimels weer rondlopen.  

 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Luisteren 

• Opdrachten uitvoeren 

• Snel afwisselen 

• Beheersing 

• Bedenken wat je moet 

doen  

• Alert blijven 

 

  

Beweging/motoriek 

• Conditie 

• Coördinatie 

• Explosieve spierkracht 

ontwikkelen 

• Bewegingen afremmen 

• Rennen 

• Eigen beweging afstemmen 

opdracht 

Alternatief: Als de Kruimels de oefening onder de knie hebben, kan er ook een 

competitie element worden toegevoegd. De Kruimel die te laat is met het 

uitvoeren van de oefening is af en komt bij de Opperstoeikruimel zitten. De 

Kruimel die overblijft, heeft gewonnen. 
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SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

 
Oefening  

Treintje 
 

Benodigdheden  
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels staan in een rij achter elkaar en houden elkaar vast bij de 

schouders. De voorste Kruimel is de locomotief. Op aanwijzing van de trainer 

begint de trein te lopen. Als de trainer stop zegt, komt de trein tot stil stand. 

Elke keer is er een andere Kruimel de locomotief. 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Leiden/volgen 

• Instructies opvolgen 

• Iemand voor laten 

• Samenwerken 

• Alert zijn 

 

  

Beweging/motoriek 

• Bewegingsproblemen 

oplossen 

• Afstand inschatten 

• Coördinatie 

• Reflex 

• Energie doseren 

 

Alternatief: De oefening kan makkelijker gemaakt worden door in plaats van 

de schouders de handen beet te houden.   

Of 

De Kruimels kunnen ook een touw vasthouden. In dit geval is de trainer de 

locomotief. 

 



Handleiding Stoeikruimels+ Stichting Mojo51 
 

SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

 
Oefening  

De dierentuin 
 

Benodigdheden  
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels rennen kris kras door de zaal heen. De Opperstoeikruimel start het 

verhaal: “We zijn vandaag in een dierentuin en gaan op bezoek bij de aap.” 

De Kruimels moeten goed luisteren en zich zo snel mogelijk voortbewegen als 

een aap. Roep vervolgens anderen dieren. Denk bv aan een olifant (loopt 

stampend rond), een slang (kronkelt op zijn buik) en een kangoeroe (springt in 

het rond).  

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Bewegingsrichting volgen 

• Voorstelling kunnen maken 

van dieren 

• Alert zijn 

• Een plaats in de ruimte 

zoeken 

• De bewegingen onthouden 

en interpreteren 

  

Beweging/motoriek 

• Zelfstandig creatief 

bewegen 

• Bewegingen afstemmen op 

andere kruimels 

• Reageren op auditieve en 

visuele signalen. 

• Snelheid ontwikkelen 

Tip: Hang vooraf eventueel ter illustratie en motivatie wat afbeeldingen van 

dieren aan de wand.  

Alternatief 1: Gaat het goed wissel dan snel van diersoorten.  

Alternatief 2: Is het lastig voor de Kruimels? Doe dan de beweging voor.
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SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

 
Oefening  

De bal in het poortje 
 

Benodigdheden 
Een bal 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels gaan in een kring staan en pakken elkaars hand vast. Dan gaan 

de Kruimels zitten, de handen mogen weer los.  De Kruimels spreiden hun 

benen zodat ze met elke voet tegen een voet van een andere Kruimel aan 

zitten (eventueel nog een beetje naar achteren schuiven zodat iedereen er 

tussen past). 

 

Eén Kruimel heeft de bal. Hij/zij noemt een naam van een Kruimel in de kring, 

kijkt die Kruimel aan en rolt dan de bal in het poortje van deze Kruimel.  

 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Op je beurt wachten 

• samenwerken 

• Reageren op de actie van 

een ander 

• Namen onthouden 

• Contact maken 

• Alert blijven 

 

 

Beweging/motoriek 

• Manier van rollen aan 

kunnen passen op de ander 

• Balans kunnen bewaren 

tijdens het zitten op je billen 

Alternatief:  Dit spel is ook met meerdere ballen te spelen, let dan wel goed op 

dat je de rust van het spel bewaart!
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SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

 
Oefening  
Fruitmand 

 
Benodigdheden  
Geen materiaal 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De kruimels staan in een kring. De Opperkruimel staat in het midden. De 
kruimels in de kring krijgen allemaal een plaatje van een fruitsoort bijvoorbeeld 
een appel, banaan of aardbei. Neem met de kruimels door welk fruitsoort er 
op hun kaartje staat. 
De Opperkruimel in het midden roept nu een fruitsoort en laat het kaartje zien, 
alle kruimels die deze fruitsoort zijn, rennen een rondje om de kring en dan 
terug naar hun eigen plek. Wanneer de Opperkruimel in het midden fruitmand 
roept en een plaatje van een fruitmand laat zien, moeten alle kruimels een 
rondje rennen.  
Tip: Neem de tijd om de plaatjes goed door te nemen met de kruimels. 
 
 
 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Rekening houden met de 

grootte van de kring en dus 

met anderen. 

• Omgaan met af zijn 

• Reageren op actie van de 

ander 

• Focus op zichzelf 

  

Beweging/motoriek 

• Rennen 

• Afremmen 

• Juiste richting kiezen t.o.v. 

andere kruimel 

• Variëren van snelheden 

• Reageren op auditieve 

signalen  

• Snel reageren

 

Alternatief: Als de kruimels het lastig vinden om de vorm van de kring aan te 

houden leg dan hoepels neer zodat deze duidelijk blijft. 
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SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

Oefening  
Koorddansen met hindernissen 

 
Benodigdheden  

Touw of woldraad en een hoepel 
 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
Leg een woldraad of dun touw in een rechte lijn op de vloer. De Kruimels 

werken in een groep. De groep verplaatst zich voorwaarts over het touw heen. 

De Kruimels vinden op het parcours obstakels zoals een stoel, plant, bank of 

een hoepel. De Kruimels moeten nu een (veilige) manier zoeken langs deze 

obstakels zonder dat zij van het touw afstappen. 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Concentreren 

• Spelrisico’s durven nemen 

• Durf ontwikkelen  

• Elkaar de ruimte geven  

• Eigen fysieke mogelijkheden 

ontdekken en accepteren 

• Samenwerken 

• Rekening houden met 

elkaar 

• Beurt afwachten 

• Instructies opvolgen 

• Doorzetten 

  

Beweging/motoriek 

• Lopen, kruipen, op handen 

en voeten 

• Gedifferentieerd bewegen 

• De vooropgestelde 

bewegingsrichting volgen 

• Obstakels overwinnen 

• Loopbewegingen 

afremmen en versnellen 

• Snel reageren 

• Evenwicht bewaren 

 

Alternatief 1: Laat de groep ook eens zijwaarts over het touw verplaatsen. 

Alternatief 2: Je kunt ook 2 teams maken en elk team aan het uiteinde van het 

touw laten vertrekken. Zij zullen elkaar dan ervaren als obstakel op het touw. 
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SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

 
Oefening  

Schapenspel 
 

Benodigdheden  
Geen 

 
 

 

 
De trainer  

Uitwerking van de oefening 
De trainer wijst een Kruimel aan om de herder te spelen. De trainer laat de 

andere Kruimels, de schapen, rondrennen. De herder gaat proberen om alle 

schapen te laten slapen. 

De herder kruipt over de grond en probeert de schapen te tikken. Het schaap 

dat getikt is gaat slapen. Het spel is afgelopen als er nog maar één schaap 

rondrent, die nog niet getikt is. Deze Kruimel heeft gewonnen. 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Samenwerken 

• Doorzetten 

• Risico’s durven nemen 

• Inschatten van afstand met 

andere Kruimel 

• Reageren op actie van de 

ander 

• Alert zijn 

• Accepteren dat je getikt 

wordt 

  

Beweging/motoriek 

• Kruipen 

•  rennen 

• Juiste richting kiezen t.o.v. 

andere Kruimel 

• Variëren van snelheden 

• Inspelen op 

bewegingsbaan van de 

andere Kruimel 
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SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

 
Oefening  

Leeuwenspel 
 

Benodigdheden  
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Opperstoeikruimel wijst een Kruimel aan om de leeuw te spelen en laat de 

andere Kruimels rondrennen. De leeuw kruipt over de grond en probeert de 

andere Kruimels te tikken. De Kruimel die getikt is, wordt ook een leeuw. Het 

spel is afgelopen als er nog maar één Kruimel rond rent, die nog niet getikt is. 

Deze Kruimel heeft gewonnen. 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Samenwerken 

• Doorzetten 

• Risico’s durven nemen 

• Inschatten van afstand met 

andere Kruimel 

• Reageren op actie van de 

ander 

• Alert zijn 

• Accepteren dat je getikt 

wordt 

  

Beweging/motoriek 

• Kruipen 

•  rennen 

• Juiste richting kiezen t.o.v. 

andere Kruimel 

• Variëren van snelheden 

• Inspelen op 

bewegingsbaan van de 

andere Kruimel 
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SOCIAAL THEMA  
Op je beurt wachten 

 
Oefening  
Inleiding 

 
Benodigdheden 

Geen 
 

 

  

Oefeningen binnen dit thema: 

1. Groeten 

2. Luisterspel  

3. Treintje 

4. Dierentuin 

5. De bal in het poortje 

6. Fruitmand 

7. Koorddansen met hindernissen  

8. Schapenspel 

 

Benodigdheden voor dit thema: 

• Turnmatjes of judomatten 

• Een bal 

• Plaatjes van fruitsoorten: appel, peer en banaan 

• Woldraad 

• Hindernissen, zoals stoelen, hoepels etc.  

 

Inleiding van het thema 

 

Op je beurt wachten: 

Op je beurt wachten is vaak een hele opgave voor een Kruimel. Je 

kunt dit wel trainen. Dit kan als volgt: 

Neem drie kleuren hoepels: rood, geel en groen. 
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De rode hoepel betekent dat je nog wel even moet wachten. Heb je 7 

Kruimels in de groep dan heb je dus 5 rode hoepels nodig. 

Bij de gele hoepel ben je bijna aan de beurt en wanneer je in de 

groene hoepel bent, mag je aan de slag. 

 

Voor kinderen is dit erg fijn. Ze hebben houvast aan de hoepel en 

lopen daardoor minder snel wel uit de rij en door elke keer een hoepel 

verder te stappen ben je wat aan het doen en kan je inschatten 

hoelang je nog geduld moet hebben. Het is een actieve manier van 

wachten, die je langzaam kan afbouwen. 
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