BSM-LO2 studiedag 9 oktober 2019.
Workhop Leren lesgeven en organiseren met Burner Games
door Dennis Witsiers
Doel/intentie van de workshop:
1. Spelenderwijs Leren lesgeven middels bijv. Burner Games
2. Leren organiseren van toernooi middels bijv Burner Battle Kit
Start met Paranoia ...gewoon omdat het leuk is!
Ad. 1. Spelenderwijs Leren lesgeven:
 Veel lesgeefervaring  presenteren, vaak voor de klas –
ervaring
 Leren samenwerken gebruik maken van elkaars kwaliteiten
 Huiswerk/voorbereiden
 Veel formatieve feedback door jou, zichzelf, klasgenoten
(peerfeedback)
Mogelijke opbouw:
(zie ook opdrachten op website van BeSportsMinded / Sportitude)
a. Warming-up in 2-tallen (5 min. begin iedere les  30 lessen)
b. Tikspel in 2 tallen (5 min. begin/einde elke les  15 lessen)
c. Trefbalspel in 4 tallen (10 min. einde elke les  8 lessen)
d. Spel in 4 tallen (30 min. van een lesuur  8 lessen)
e. Les eigen klas in 2 tallen (30 min. van lesuur  15 lessen)
f. Les onderbouw klas in 2 tallen (eigen tijd)
g. Les basisschool in 2 tallen (eigen tijd)
Ad. a. Traditionele warming-up  rennen, rekken en strekken
Ad. b. Tikspelen (als warming-up) middels Burner Games:
 Konijnenjacht
 Slingeraap-tikkertje
 Koraalplaag tikkertje
 Vogelgriepvirus
Ad c. Trefbalspelen (Burner Games)
 Grondvorm (als basis)  is voorbeeldles en wordt door docent gegeven
 Stinkdiertrefbal
 Inktvistrefbal
 Alpentrefbal
Ad. e t/m g. Les aan eigen klas / onderbouw / basisschool  vele diverse spellen in
Burner Games

Ad. 2 Spelenderwijs Leren organiseren middels Burner Battle Kit
 Welke toernooivormen zijn er  zie methodeboek
 Welke rollen moeten er geleerd worden?
o Spelleider
o Scheidsrechter
o Organisatie

Diverse toernooi vormpjes om rollen te leren, regels af te spreken en deze na te
leven.
Move-up move down in 2-tallen
 Steen-papier-schaar
 Fish&chips
King of the court
 Zorro competitie
Wat leer je:
 Opdracht volgen
 Afspraken maken:
o Wie neemt welke rol?
o Wat zijn de regels?
o Wat is de puntentelling? Wanneer heb je een punt?
o Wanneer heb je gewonnen?
 Fair-play
Roulatiesysteem
 Rock ‘n’ Roll
 Gold Rush
 Robin Hood
 Angry Crocodile
 Bal Duel (in 2 tallen)
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