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LES 2:
TIBO

INTRODUCTIE

De eerste les van Hoofdstuk 1 “De VSB schatkaart” is afgerond. We kunnen naar de volgende 
les waar Tibo op zoek gaat naar de twee volgende stukjes van de VSB schatkaart die ergens in 
de VSB piratenstad verstopt zijn. We hanteren dezelfde structuur als in de eerste les, namelijk 
het opstellen van een parcours en een eindspel.

Vergeet niet, als lesgever ben je niet verplicht om letterlijk het complete uitgeschreven pakket 
“verhaal en oefeningen” over te nemen. Je kan kiezen om:

het verhaal en de oefeningen te volgen of 

het verhaal te volgen en je eigen oefeningen te implementeren of

de oefeningen over te nemen zonder het verhaal of

je eigen verhaal en oefeningen uit te werken.

De keuze ligt bij jou hoe je de informatie in de verschillende lessen en hoofdstukken van het 
project wilt of kan verwerken. Jij bent degene die de kleuters en de groepsdynamiek kent. 
Met andere woorden, jij bent degene die weet hoe en wat je moet aanpassen om er een 
geweldige kleuterschermles van te maken. Nogmaals, de lessen “VSB Piraatjes” dienen als 
inspiratiebron. 
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HET RITUEEL

Om te weten hoe het piratenverhaal verder verloopt, moeten de kleuters de Verteller opnieuw 
vangen door hem te raken met hun sabeltje (zie HFST 1 LES 1 voor meer details).

STORYTELLING
DE VSB SCHATKAART (LES 2)

Eens de lesgever gevangen is, kan men verder met het piratenverhaal: Wie zijn Emma en 
Tibo?, begint de Verteller.

“Emma is op een stormavond geboren in een heel bekende piratenfamilie, de Haakjes-familie. 
Zowel haar moeder als haar vader hebben allebei een haakje in de plaats van een hand. 
De vader van Emma, Piraat Patrick, is zijn rechterhand kwijt terwijl de moeder van Emma, 
Piraat Petra, haar linkerhand kwijt is. Wat Piraat Patrick met zijn rechterhand niet kan doen, 
doet zijn vrouw en omgekeerd: wat Piraat Petra links niet kan doen, doet haar man. Echter is 
er een activiteit waaraan Piraat Patrick probeert aan te ontwijken: breien. Hij tracht zich dan 
onvindbaar te maken, maar Mama Petra heeft hem altijd te pakken en terwijl ze een rood 
kledingstuk samen breien, grommelt Papa Patrick heel luid. Hier moet Emma altijd hard om 
lachen. Het lijkt wel alsof haar vader en moeder schermen, maar dan met twee naalden en 
een draadje wol. De lievelingskleur van Emma is uiteraard rood. Daarom heeft haar sabeltje 
een rode schelp.

Tibo is op een piratenschip geboren en heeft gedurende zijn eerste vijf levensjaren alleen 
maar zeeën en oceanen gekend. Zijn lievelingskleur is uiteraard blauw. Daarom heeft zijn 
sabeltje een blauwe schelp. Het water omringde zijn dagen tot op zijn vijfde verjaardag, de 
dag waar het piratenschip een onbewoond eiland benaderde. Dat was dus het vasteland 
waarover de oudere piraten het over hadden: zand, palmbomen en nog wat. Piraat Patricia, 
zijn moeder, vertelde verhalen over dieren die in de jungle schuilen. Ze beschreef ze zo goed 
dat Tibo ze bijna voor ogen had. 

De beschrijving was zo duidelijk dat Tibo zich de apen die van de ene boom naar de andere 
schommelden met hun lange staart, de puntige tanden van de tijgers, de zigzag-tongen van 
de slangen, enzovoort kon voorstellen. Op een dag, dacht Tibo, zal ik ze allemaal in het echt 
zien. Hij had tot nu toe nog alleen maar vissen en verschrikkelijke angstaanjagende haaien 
gezien.

Het piratenschip moest terug naar de VSB piratenstad varen, want volgend jaar moest 
Tibo naar de piratenschool. Daarvoor moest het schip van zijn vader, Piraat Pepijn, op tijd 
vertrekken: je weet maar nooit met de wispelturige en onvoorspelbare wind die de zeilen al 
dan niet doen bollen. Tibo zuchtte diep: hij wou niet naar school. Hij zag het nut er niet van in. 
Maar wat hij nog niet wist, is dat hij op de piratenschool zijn toekomstige beste piratenvriendin 
ging tegenkomen.” (TCO: Inlevingsvermogen).
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FBV Fundamentele Bewegingsvaardigheid

FMO  Fysieke en Motorische Ontwikkeling

TCO Taalontwikkeling en Cognitieve Ontwikkeling

SEO Sociale en Emotionele Ontwikkeling

Welke kleur heeft de schelp van het 
sabeltje van Emma?
Wie zal Tibo, volgens jullie, op de 
piratenschool ontmoeten?

Vraag aan 
de kleuters:

Als je met meerdere lesgevers bent, 
kan één lesgever het parcours 
opstellen terwijl de andere het 
verhaal aan de kleuters vertelt.
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Tibo loopt door de straten van de VSB piratenstad die een slangenparcours 
vormen.

OMSCHRIJVING 
VOORBEELDOEFENING 2

“De 2 volgende stukjes van de VSB schatkaart liggen ergens in de VSB piratenstad. Terwijl 
Emma de eerste stukjes in de VSB piratenhaven is gaan zoeken, is Tibo de 2 volgende stukjes 
gaan halen in de VSB piratenstad.” (TCO: Inlevingsvermogen)

Bij deze oefening, speelt elke kleuter de rol van Tibo.

Speelladder

Rode hoepel

Gele hoepel

Start hoepel

Tennisbal

Kegel

Pion

Glijdende doekjes

Lijn
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Eerste baan:

Tibo ziet iets in de verte. Hij neemt uit zijn zak een verrekijker (keukenrol kan ook worden 
gebruikt) en kijkt met één oog door de lens en knijpt het andere dicht. Hij ziet verschillende 
pionnen waar tennisballen op liggen en andere pionnen waar er niks op ligt (maximum 6 
pionnen in totaal). Zodat Tibo deze straat kan voorbijlopen, moet hij eerst op alle pionnen 
waar er geen tennisbal is, een tennisbal leggen. Dit wil zeggen dat op alle pionnen waar er een 
tennisbal op was, er geen tennisbal meer zal zijn. De pionnen met en zonder tennisbal vormen 
uiteindelijk de code die Tibo moet ingeven om verder te kunnen gaan.

3-4 Jaar 5-6 Jaar 7-8 Jaar

Zonder de verrekijker. Met verrekijker in voorkeurshand. Met verrekijker in voorkeurs- en 
niet voorkeurshand.

Gebruik van voorkeursoog. Gebruik van voorkeurs- en niet 
voorkeursoog.

Bij het optillen en het neerleggen 
van de tennisbal op een pion, 
doet het kind met zijn 2 handen 
de tennisbal 1 keer op de grond 
botsen.

Bij het optillen en het neerleggen 
van de tennisbal op een pion, 
doet het kind met één hand de 
tennisbal 1 keer op de grond 
botsen.

Wandelen naar de verschillende 
pionnen.

Lopen naar de verschillende 
pionnen.

Dribbelen naar de verschillende 
pionnen.

(FBV: Wandelen en Lopen + Dribbelen + TCO: Visueel vermogen + Memorisatie vermogen + Oriëntatie)

1

Hoe kan je het voorkeursoog of 
dominante oog van een kind 
bepalen? Met duim en wijsvinger 
vormt het kind een driehoek 
waardoor het met twee ogen naar 
een voorwerp kan kijken. Het kind 
voert de test uit door:

      door het linkeroog dicht te knijpen 
en met het rechteroog door de 
driehoek te kijken enerzijds; 
      door het rechteroog dicht te 
knijpen en met het linkeroog door de 
driehoek te kijken anderzijds. 

Het oog waarmee het kind nog het 
voorwerp helemaal kan zien binnen 
de driehoek, is zijn voorkeursoog.

Zou het kind zijn linker- of zijn 
rechteroog nog niet kunnen 
dichtknijpen, dan kan het de 
oefening uitvoeren door de hand die 
de verrekijker niet draagt, voor zijn 
oog te houden. Inzake de test: de 
lesgever zal hulp moeten bieden aan 
het kind door zijn hand voor het ene 
oog en dan het andere oog van het 
kind te houden. Het kind vormt met 
zijn 2 handen de driehoek waardoor 
hij naar een voorwerp kijkt.

Wanneer de 7-8-jarigen de schermpas voorwaarts al kennen, mogen ze deze uitvoeren om van de ene 
pion naar de andere zich te verplaatsen met de verrekijker in de voorkeurshand.

De schermpassen en uitvallen zullen in de volgende hoofdstukken duidelijk aan bod komen.
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Tweede baan:

Om door de speedladder te gaan, start Tibo met zijn 2 voeten in het eerste vakje van de 
speedladder, sabeltje (die hij aan de voet van de speedladder gevonden heeft) in zijn 
rechterhand. Tibo springt in het volgende vakje met zijn 2 voeten en gaat de tennisbal die op 
de kegel ligt, zachtjes tikken met zijn sabeltje zonder dat de tennisbal van de kegel valt. Tibo 
moet telkens één voet in het vakje van de speedladder houden.

Wanneer de kegel rechts van de speedladder staat: 

linkervoet blijft in het vakje van de speedladder

rechtervoet zo dicht mogelijk bij de kegel brengen (kleuter-uitval-afstand tussen 
speedladder en kegel met tennisbal).

rechterhand houdt het sabeltje vast.

3-4 Jaar 5-6 Jaar 7-8 Jaar

Zonder sabeltje. Steeds met voorkeurshand en - 
voet. Dit wil zeggen dat de kleuter 
de tennisbal op de kegel, links 
of rechts van de speedladder, 
steeds met het sabeltje in 
dezelfde hand geraakt wordt en 
dat steeds dezelfde voet in het 
vakje van de speedladder blijft.

Met voorkeurshand en -voet en 
niet voorkeurshand en -voet.

2

(FBV: Slaan + FMO: Coördinatie)
Enzovoort.

verandert Tibo het sabeltje van hand: deze is nu in zijn linkerhand; 

rechtervoet blijft in het vakje van de speedladder;

linkervoet zo dicht mogelijk bij de kegel brengen (kleuter-uitval-afstand tussen 
speedladder en kegel met tennisbal).

Vraag aan de kinderen hun volledige 
schoenzool op de grond te houden 
inzake de voet in de “start-hoepel”.

Vraag aan de kinderen altijd in de 
ogen van zijn tegenstander te kijken 
(plak desnoods 2 fictieve ogen 
op het schermmasker) zodat hun 
bovenlichaam zo recht mogelijk blijft.

Daarna komt Tibo weer met beide voeten in het vakje van de speedladder en springt met 
beide voeten een vakje verder.

Wanneer de kegel links van de speedladder staat.
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High Five & Low Five:

Het eerste piraatje dat bij de sabeltjes aankomt wacht op de volgende voor dat hij veder het 
parcours aflegt. Wanneer het volgende piraatje op hetzelfde niveau van het parcours is, gaan 
ze tegelijkertijd tegen hun sabeltjes slaan.

3-4 Jaar 5-6 Jaar 7-8 Jaar

Alleen maar Low Five met het 
sabeltje (5 keer).

5 keer Low Five en dan 5 keer High 
Five met het sabeltje.

Afwisselend Low Five en High Five 
(10 keer).

(FBV: Slaan + FMO: Coördinatie + Tempo + Ritme)

Derde baan:

Tibo zet het puntje van het sabeltje op het puntje van de kegel en draait 3 keer in één richting 
en 3 keer in de andere richting. Er zijn 3 kegels in deze straat van de VSB piratenstad.

3-4 Jaar 5-6 Jaar 7-8 Jaar

Rond de kegel zonder sabeltje 
(voor- en achterwaarts).

Rond de kegel met sabeltje (voor- 
en achterwaarts).

Rond de kegel met sabeltje 
(voor- en achterwaarts).

Op zijn lichaams-as (lengteas) 
roteren. Dit wil zeggen onder 
zijn gewapende arm draaien 
wanneer de piraat één keer rond 
de kegel is geweest (voor- en 
achterwaarts).

(FBV: Roteren + FMO: Evenwicht + Oriëntatie)

3

4

Wanneer de 5-6 en de 7-8-jarigen de schermpas voorwaarts en achterwaarts al kennen, mogen ze deze 
uitvoeren om rond de kegel te draaien (voorwaarts en achterwaarts).

De schermpassen en uitvallen zullen in de volgende hoofdstukken duidelijk aan bod komen.
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Vierde baan:

Tibo moet al slalommend op handen en knieën door de volgende straat van de VSB 
piratenstad. Omdat hij zijn handen moet gebruiken om te kruipen, plaatst hij zijn sabeltje op 
zijn rug. Op het einde van het slalom parcours komt hij voor een gang terecht die afgebakend 
is door pionnen die parallel staan. Tibo verplaatst de tennisbal van links naar rechts of 
omgekeerd (hangt af of de tennisbal links of rechts op de pion ligt) om telkens een poort te 
openen en verder te kunnen kruipen.

3-4 Jaar 5-6 Jaar 7-8 Jaar

Zonder sabeltje op de rug en 
zonder tennisballen op de 
pionnen. De kleuter moet de 
pionnen met zijn hand raken.

Met sabeltje op de rug, zonder 
tennisballen op pionnen.
De kleuter moet de pionnen met 
zijn hand raken zonder dat het 
sabeltje op de grond valt.

Met sabeltje op de rug en 
tennisballen op de pionnen.
De kleuter moet de tennisballen 
op de pionnen verplaatsen zonder 
dat het sabeltje op de grond valt.

(FVB: Klimmen (Kruipen) + FMO: Evenwicht + Core + Flexibiliteit wervelkolom)

5

Vijfde baan:

Om aan de overkant van de straat van de VSB piratenstad te geraken, moet Tibo op een 
glijdend doekje gaan zitten en door middel van zijn handen/ellebogen/armen en zijn voeten/
knieën/benen zich vooruit trekken. Zijn sabeltje legt hij op zijn buik. 
In de straat zijn er kegels met tennisballen. Tibo glijdt tot aan de verschillende kegels en klopt 
met zijn sabeltje de tennisballen van de kegels. 

3-4 Jaar 5-6 Jaar 7-8 Jaar

Zonder sabeltje. 
De kleuter slaat de tennisbal met 
zijn platte hand van de kegel.

Met sabeltje. Met sabeltje.

(FBV: Glijden + FMO: Core + TCO: Creativiteit: geen limiet aan mogelijke arm- en beenbewegingen)

6

Voor dat Tibo aan de volgende oefening begint, verzamelt hij de tennisballen en zet ze terug 
op de kegels zodat het volgende piraatje de oefening onmiddellijk op zijn beurt kan uitvoeren. 
(SEO: Samenwerken en Respect)
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Zesde baan:

Tibo ziet de 2 stukjes van de VSB schatkaart die hij zoekt in 2 hoepels die verder liggen. Hij 
staat rechtop in de “start-hoepel”. Naast hem ligt een andere hoepel met 6 tennisballen. Hij 
legt zijn sabeltje op de grond en neemt een tennisbal. Om de stukjes van de VSB schatkaart 
te veroveren, moet Tibo de tennisballen (bommetjes) naar de 2 hoepels met de stukjes doen 
rollen en ervoor zorgen dat de tennisballen in de hoepels blijven. Zo ontploffen de hoepels en 
kan hij de stukjes oprapen. Tibo mag met één voet uit de hoepel waarin hij staat (aanleiding 
tot schermuitval).

3-4 Jaar 5-6 Jaar 7-8 Jaar

Met foamball. 
De foamball moet niet in de 
hoepel blijven om de stukjes 
schatkaarten te veroveren.

De tennisbal moet niet in de 
hoepel blijven.

De tennisbal moet in de hoepel 
blijven.

Met 2 handen gooien. Met voorkeurshand gooien. Met voorkeurs- en ook niet 
voorkeurshand gooien.

Voorkeursvoet mag uit de hoepel 
(aanleiding tot schermuitval).

Voorkeurs-en ook niet 
voorkeursvoet mag uit de hoepel 
(aanleiding tot schermuitval).

7
(FBW: Werpen en vangen)

Op het einde van de zesde baan:

“Tibo wilt terug naar de VSB piratenhaven waar hij met Emma heeft afgesproken. Op zijn pad 
komt hij een vijandige piraat tegen. Deze heeft een zwart ooglapje en een mantel met een 
boosaardige doodskop. Wie ben jij?, vraagt Tibo. Maar de wraakzuchtige piraat antwoordt 
niet en begint pionnen in de richting van Tibo te gooien. Gelukkig is Tibo alert en weert hij 
de pionnen af met zijn sabeltje (aanleiding tot afweren). Wanneer de slechte piraat geen 
pionnen meer overheeft, vlucht deze weg. Tibo kan terug naar huis, maar vraagt zich af 
waarom deze piraat hem wou belemmeren.”

3-4 Jaar 5-6 Jaar 7-8 Jaar

Pionnen met de handen afweren. Met sabeltje (voorkeurshand) 
en hand (niet voorkeurshand) 
afweren.

Alleen met het sabeltje afweren.
Afwisselen voorkeurs- en niet 
voorkeurshand.

8
(FBV: Slaan)

De lesgever speelt de rol van de kwaadaardige piraat.

30 min 
(uitleg + uitvoering + afbouwen)

Keukenrol, hoepels, pionnen, 
kegels, speedladder, tennisballen, 
foamballen en sabeltje.

Scan de QR code
Bekijk alle tips en tricks van het parcours van les 2.
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De kleuters staan achter elkaar met de benen gespreid. De lesgever geeft een sabeltje aan 
het eerste kind van de rij. Deze geeft het sabeltje door naar achteren door de benen (SEO: 
Samenwerking + FMO: Tempo). Het achterste kind neemt het sabeltje en loopt (FBV: Wandelen 
en Lopen) ermee naar de voorste plaats in de rij, waar het sabeltje op zijn beurt achterwaarts 
door de tunnel doorgeeft. De tunnel verplaatst zich van een punt A naar een punt B dat wordt 
afgebakend door pionnen.

Tibo wil het vinden van de 2 stukjes van de VSB schatkaart vieren met de andere piraten 
van de VSB piratenhaven. Hiervoor organiseert hij een spelletje: De VSB piratentunnel (TCO: 
Inlevingsvermogen).

VOORBEELD EINDSPELLETJE 2:
DE VSB PIRATENTUNNEL

20 min 
(uitleg+uitvoering)

• Sabeltjes; 

• Foamballen; 

• Pionnen om de af te lopen 
afstand af te bakenen.

• Sabeltje wordt onder de benen doorgegeven, 
foamball over het hoofd (en omgekeerd).

• Met het sabeltje proberen de kleuters de 
foamball in de tunnel te doen rollen door erop 
te slaan (FBV: Slaan): 

 - eerst met hun voorkeurshand, 
 - dan met hun niet voorkeurshand (FMO:  
    Lateraliteit).
 - dan met het sabeltje in hun   
    voorkeurshand;
 - uiteindelijk met het sabeltje in hun niet  
    voorkeurshand.

• Wedstrijdje: de kleuters schuiven met hun 
tunnel voorwaarts op van plaats A naar 
plaats B. Welke tunnel bereikt eerst het punt 
B?Maak aan de kleuters duidelijk wat 

vooraan en achteraan de tunnel 
is en op welke afstand ze best van 
elkaar staan.
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WIL JE WETEN HOE EMMA EN TIBO DE ANDERE 
STUKJES VAN DE VSB SCHATKAART VINDEN? GA DAN 

DOOR NAAR DE VOLGENDE LES:
EMMA & TIBO.

3-4 Jaar 5-6 Jaar 7-8 Jaar

Per twee. Korte tunnel met één 
sabeltje.

Lange tunnel met 
meerdere sabeltjes en 
meerdere foamballen.

Scan de QR code
Bekijk alle tips en tricks van het eindspelletje van les 2.


