
Doelstellingen 
voor deze les
DE KINDEREN
-  weten dat er verschillende ijsbanen 

zijn
-  weten welke wat een natuurijsbaan, 

tijdelijke ijsbaan, kunstijsbaan en 
wedstrijdbaan is

-  weten of er klasgenoten zijn die 
schaatsen

-  weten waar je kunt leren schaatsen

MATERIALEN
-  Opdrachtkaart waar kan ik 

schaatsen
- 66 ijsblokjes in de vriezer

PLANNING
Inleiding (± 10 minuten)
-  Hebben kinderen zelf al eens geschaatst? Zo ja op wat voor ijsbaan was dat? 

Of was het op natuurijs?

Opdracht 1 ‘Welke stelling past bij welke baan’ (± 10 min)
Opdracht 2 ‘Leren schaatsen’ (± 5 min)
Opdracht 3 ‘Favoriete ijsbaan A,B’ (± 5 min)
Opdracht 3 ‘Favoriete ijsbaan C,D,E’ (± 20 min klassikaal)
Opdracht 4 ‘ijsproe� e’ (± 15 min)
Opdracht 5 ‘Waar sport jij’ (± 20 min)

Afsluiting (± 5 minuten)
Kunnen de kinderen uitleggen op welke ijsbanen je kunt schaatsen en waar je 
schaatsen kunt leren? Weten ze ook welk sport hun klasgenootjes doen en of er 
klasgenootjes zijn die al op schaatsen zitten? 

Waar kan ik schaa tsen

Waar kan ik schaatsen
Je kunt op verschillende ijsbanen schaatsen. Je hebt grote en kleine ijsbanen. Sommige ijsbanen zijn meerdere maanden 
per jaar open, andere ijsbanen zijn soms maar een week open. Kan jij de juiste stelling bij de juiste ijsbaan zetten? Er 
komen twee stellingen bij elke ijsbaan. 

Opdracht 1: 
Welke stelling past bij welke baan

Natuurijsbaan      Tijdelijke ijsbaan
Stelling: B, F       Stelling: A, H

Kunstijsbaan      Wedstrijdijsbaan                

Stelling: C, G      Stelling: D, E



Leren schaatsen
Opdracht 2: 
Leren schaatsen? 

A.  Op school leer je taal en 
rekenen, waar denk jij dat je 
kunt leren schaatsen?

     Antwoord: Bij een schaatsvereniging of 
schaats school.

B.  Op welke ijsbaan denk je dat je 
kunt leren schaatsen, en kun je 
vertellen waarom?

     Antwoord: Op een kunstijsbaan of 
wedstrijdijsbaan, maar soms kan je een 
kennismaking les ook op de andere ijsbanen 
krijgen

Waar schaatst de klas
Opdracht 3: 
a.  Kan je een ijsbaan noemen die bij 

jou in de buurt is?
     Eigen antwoord

b.  Ligt er in de stad of het 
dorp waar jij woont in de 
kerstvakantie een tijdelijke 
ijsbaan?

     Eigen antwoord

c.  Hoeveel kinderen uit de klas 
hebben wel eens geschaatst?

     - Nooit geschaatst
     - Wel eens geschaatst
     - Schaats bij een vereniging
     - Schaatst bij een schaats school
     - Aantal klasgenootjes
     Eigen antwoord

d.  Zijn er kinderen in de klas 
die aan langebaan schaatsen, 
shorttrack of kunstrijden doen?

     Eigen antwoord

e.  Zo ja, waar hebben ze leren 
schaatsen? 

     Eigen antwoord

Experiment
Opdracht 4: 
IJsproefje 

Antwoord: Door de kou in de ijsblokjes vriezen 
de blokjes aan elkaar vast. Om het effect te 
versterken, kunt u ze in de vriezer leggen.

interview
Opdracht 5: 
Waar sport jij
Bekende schaatsers doen vaak na hun wedstrijd  een 
interview met een journalist. Ze vertellen hier over hun 
sportprestatie. 
Dit ga je ook met je klasgenootje doen. Je gaat 
ontdekken of jouw klasgenootje een sport doet en waar. 
Schrijf hier onder drie vragen op die je wilt stellen:

Maak 3 Vragen:
Eigen antwoord

Voorbeeldvragen
- Welke sport beoefen jij?
- Waar doe je deze sport?
- Sport je bij een vereniging?
- Ga jij op de fiets naar je sport toe?
- Doe je ook weleens wedstrijden?
- Welke sport tijdens gymles vind jij het leukst?

Maak tweetallen met een 
klasgenootje. Stel je vragen en 
schrijf de antwoorden op. Wissel 
daarna om met je klasgenootje. 
Antwoorden:
Eigen antwoord

Afsluiting
Kunnen de kinderen uitleggen op welke ijsbanen je 
kunt schaatsen en waar je schaatsen kunt leren? Weten 
ze ook welk sport hun klasgenootjes doen en of er 
klasgenootjes zijn die al op schaatsen zitten? 


