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Opdracht voor de maand januari  
 
Beste leerlingen, 
 
Wij beseffen ons dat jullie veel moeten lezen dus we hebben het geprobeerd zo KORT 
mogelijk te houden. Je ontkomt er niet aan om wel even de instructies te lezen zodat je goed 
begrijpt wat je moet doen. 
 
Voor 31 januari (18:00) lever je in 

• De bingokaart.  
• Het sportprofiel. 

 
Schrijf dit op in je agenda of maak een reminder aan! 
 
Hoe lever je de opdrachten in 

• Via de ELO (opdrachten).  
• De opdracht wordt wel in Magister gezet onder huiswerk.  

 
Wanneer is de opdracht geslaagd 

• Het doel van deze opdracht is je bewust te maken van de keuzes die je maakt met 
betrekking tot jouw leefstijl zodat je lekker in je vel zit, uitgerust en fit bent, om even 
te ontspannen tussen alle schoolactiviteiten door én je daarna weer goed kunt 
concentreren op je schoolwerk.  

• De opdracht is geslaagd als je doorkrijgt welke bewegingsactiviteiten bij jou passen, 
waarom je graag beweegt en het een vast onderdeel wordt van je weekroutine. 

• De opdracht is geslaagd als je de bingokaart hebt gevuld met veertien verschillende 
activiteiten (10 grondvormen van bewegen en 4 voorwaarden voor bewegen).  

 
Tips 

• Bonuspunten als je samen beweegt! Bijvoorbeeld met een vriend of vriendin of je 
familie.  
-> Volg wel de corona-richtlijnen. 

• Gebruik de weekkaart als rode draad: maak een plan (wat ga je doen en hoe vaak in 
de week) en plan je beweegactiviteiten op een vast moment. Dan is het makkelijker 
om hier routine van te maken.  

• Bekijk even snel de instructiefilmpjes voor deze opdracht, de weekkaart en de 
bingokaart!  Dat is écht handig want daar wordt alles nog een keer uitgelegd.  

• Gebruik de ingeroosterde les bewegingsonderwijs als extra mogelijkheid voor een 
goeie work-out die gevarieerd is (combineer verschillende activiteiten) als variatie op 
het stilzitten. 
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