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Gymlessen 
Introductie – De Spelen in de klas 
 
 
De Olympische Spelen zijn opgericht om op een sportieve wijze vriendschap en verbondenheid te 
creëren. De Olympische vlag bestaat uit vijf ringen. De vijf ringen laten zien dat de vijf 
werelddelen, en dus alle atleten, met elkaar verbonden zijn. 
De kleuren zijn gekozen, omdat ten minste een van deze kleuren in de vlaggen van alle landen 
zit. De achtergrond is wit, want wit is de kleur van de vrede. 
Het Olympische motto is: SNELLER, HOGER, STERKER. Het zijn de woorden die horen bij de 
Olympische Spelen. Als je iets graag wilt, moet je het beste uit jezelf naar boven halen. Probeer 
steeds sneller te zijn, of hoger te springen, of sterker te worden. Dat is niet alleen het motto voor 
de atleten. Iedereen kan het! 
 
De Olympische gymlessen zijn ontwikkeld vanuit de drie waarden van de Olympische Spelen: 
Vriendschap, Respect (je netjes en beleefd uitlaten naar anderen) en Excelleren (je talenten 
volledig benutten en inzetten). Deze waarden komen in iedere les terug. 

Openingsceremonie 

Organiseer voorafgaand aan de gymlessen een echte openingsceremonie met de klas, of zelfs 
met de hele school. Een leuke manier om het Olympische gevoel bij de leerlingen aan te 
wakkeren. 
Bij de opening van de Olympische Spelen op uw school kunt u in een grote ruimte, zoals de 
speelplaats of een grote gymzaal, alle leerlingen in hun eigen “teamshirt” met hun eigengemaakte 
landsvlag (teamvlag, of klassenvlag) (gedragen door de vlaggendrager) de ceremonie laten 
openen. 
Uiteraard is een zelf gemaakte mascotte, de Olympische vlag en de Olympische fakkel 
onmisbaar bij een dergelijk evenement. 
Een atleet en iemand van jury leggen tijdens de echte ceremonie de eed af. Dat betekent dat ze 
beloven dat de Olympische Spelen eerlijk en sportief zullen zijn. U kunt met de hele groep de 
eed afnemen. Zeg bijvoorbeeld de volgende zin voor: 
‘Tijdens de Spelen ben je eerlijk en sportief.’  
Laat de kinderen daarop in koor roepen: ‘Dat beloof ik!’ 
 
De Olympische periode op uw school kan worden afgesloten door een echte medailleceremonie 
te organiseren, waarbij de leerlingen, of de klassenwinnaar, hun eigen (zelfgemaakte) medaille of 
krans in ontvangst mogen nemen. 


