
Doelstellingen 
voor deze les
DE KINDEREN
-  Weten wat wel en niet op en rond 

de ijsbaan mag
-  Weten dat ze tijdens het schaatsen 

handschoenen aan moeten hebben 
en een muts op.

MATERIALEN
- Opdrachtkaart ‘veiligheid op het ijs’
- Papier om op te tekenen

PLANNING
Inleiding (± 10 minuten)
-  Welke regels kennen kinderen in het klaslokaal en in het verkeer? 
- Kennen ze ook regels voor op de ijsbaan? 

Opdracht 1 ‘Veiligheid op het ijs’ (± 15 min)
Opdracht 2 ‘Woordscrabble’ (± 5 min)
Opdracht 3 ‘Zoek de verschillen’ (± 20 min)
Opdracht 4 ‘Ontwerp je eigen schaats’ (± 20 min)
*Evt. opdracht 5 Tijd over? ‘Ontwerp je eigen helm/muts/handschoen

Afsluiting (± 5 minuten)
-  Kunnen de kinderen uitleggen welke regels er op de ijsbaan zijn? 
- Wat moeten ze meenemen als ze zelf gaan schaatsen?

Opdracht 1: Kun jij Kimo 
vertellen wat wel of niet 
op de ijsbaan mag? Mag wel Mag niet

Uitleggen wat wel en niet mag

ANTWOORDen: 

Erwtensoep eten voordat je gaat 
schaatsen x omdat je het hier lekker warm van krijgt.

Zonder handschoenen schaatsen x omdat als je valt iemand over je vingers kan 
schaatsen

Met de klok mee over de 
wedstrijdbaan schaatsen x op de ijsbaan schaatsen we de andere kant op.

Rechtop schaatsen (staand schaatsen) x als je een beetje moe bent kan je aan de 
buitenkant van de baan rechtop schaatsen op uit 
te rusten.

Als langzame schaatser aan de 
binnenkant van de baan schaatsen x aan de binnenkant schaatsen de snelle schaatsers 

en daar moet je ruimte voor vrij
houden.

Met een helm schaatsen x zorgt voor extra veiligheid als je valt

Zonder muts schaatsen x als je valt beschermt de muts tegen het harde ijs.

Met schoenen op het ijs x daar wordt het ijs vies van waardoor je minder 
snel kunt schaatsen.

Chocomelk drinken voordat je gaat 
schaatsen x omdat je het hier lekker warm van krijgt.

De ijsbaan oversteken (van de 
buitenbaan naar de binnenbaan) x andere schaatsers kunnen tegen je op schaatsen.

Voordat het startschot klinkt al gaan 
schaatsen x schaatsers moeten tegelijk weg schaatsen voor 

een eerlijke tijd.

Iemand op het ijs laten vallen x je mag iemand anders niet hinderen tijdens het 
schaatsen

Op je billen vallen x maar probeer te blijven staan!

In de kussens rond de ijsbaan hangen x een schaatser die valt kan in de kussens terecht 
komen.

Veiligheid op het ijs



Kimo scrabble
Opdracht 2: 
Welk woord vind je in het ijs? 
Antwoord: KLAPSCHAATS

Zoek de verschillen
Opdracht 3: 
Kimo is aan het schaatsen, kun jij 
de tien verschillen vinden? 

Mooiste schaats!
Opdracht 4: 
Ontwerp je mooiste schaats!

Teken je mooiste helm, 
muts of handschoen
Opdracht 5: 
Heb je nog tijd over? Teken je 
mooiste helm, muts of handschoen! 

Afsluiting
Kunnen de kinderen uitleggen welke regels er op de 
ijsbaan zijn? 
Wat moeten ze meenemen als ze zelf gaan 
schaatsen?


