
 

 

 

 

Doordat we de komende tijd nog even niet naar school kunnen, bieden wij jullie elke week een 

nieuwe challenge aan! Wij dagen jullie uit om zo veel mogelijk van deze challenges te voltooien, dus 

doe je best! Deze week staat het thema ‘Beat The Teacher’ centraal. Een thema waarbij we gaan zien 

of jij je leraar kunt verslaan met de challenges! 
 

 

 

 

 

  

BEAT THE TEACHER – VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
 

 

Omdat thuis zitten natuurlijk niet het leukste en actiefste is wat je kunt doen, dagen we jullie deze week uit 

om een aantal onderdelen van onze ‘Beat The Teacher’ challenge te doen! Op de volgende pagina staan 

verschillende opdrachten die je zo lang mogelijk vol moet houden. Wie houdt het langer vol? Jij of je leraar? 

Daag elkaar uit; Game on!  
 

 



 

 

Materiaal 

3 ballen 

Stopwatch  

 

Opdracht 

Je gaat jongleren, tijdens het jongleren mogen de ballen niet op de grond komen. 

Houdt dus alle 3 de ballen tegelijk in de lucht. 

Lukt het jouw om de score te verbeteren? 

 

Bekijk hier het videovoorbeeld.  

 

 

 

Materiaal 

Stopwatch 

1 bal  

 

Opdracht 1 

Je gaat de bal zolang als je kunt omhoog spelen.  

De ene keer doe je dit bovenhands, de volgende keer onderhands.  

Zet de stopwatch aan wanneer je begint en probeer de score te verbeteren.  

 

Opdracht 2 

Probeer de bal zo lang mogelijk op je vinger te laten draaien. 

Geef hem extra vaart door hem met je andere hand aan te draaien. Lukt dit jou langer als de docent? 

 

Bekijk hier het videovoorbeeld.  

 

Balvaardigheid met handen  

Jongleren        Hooghouden met voeten 

BEAT THE TEACHER CHALLENGE 

Materiaal 

Bal  

Stopwatch  

 

Opdracht 

Je gaat de bal hooghouden met je voeten, hoofd, knieën, etc.  

De bal mag niet op de grond komen.  

Je kunt dit staand doen, wij dagen de voetballers uit om dit al zittend te doen.  

 

Bekijk hier het videovoorbeeld.  

 

https://youtu.be/XC8mL7UimR0
https://youtu.be/89-1IhdmyhA
https://youtu.be/GgsojteQGvc

