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themapakket schoolkamp
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit themapakket Schoolkamp!

Je hebt hiermee een uitgebreid pakket met uitgewerkte spellen en leuke mate-
rialen in handen om er een geslaagd kamp van te maken.

Inhoud themapakket Schoolkamp: (pdf bestanden) 

•	 Handleiding (dit document) 

•	 Afstreeplijstje

•	 Corveerooster

•	 Wisselschema’s voor een sport- en speldag 

•	 Uitgewerkte groepsspelen 

  Speurtocht (9 variaties)

  Boter kaas en eieren (4 variaties)

  Bingo (3 variaties)

  Rode draad spel 

  Levend stratego

  

•	 Tussendoorspelletjes 

  Ren je rot: waarheid of verzinsel?

  Tellen tot 20

  In de knoop, uit de knoop

  Ga op volgorde staan van... 

  In de put - uit de put 

•	 Materialen voor de bonte avond

  Cocktailprikker vlaggetjes 

  Slingers

  Zonneklepjes

  Stemhandjes
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algemene tips
Bij de voorbereiding van het schoolkamp komt veel kijken. Doe daarom je 
voordeel met onderstaande tips: 

•	 Leg tijdig de locatie vast en kijk daarbij of er ruimte is voor een sport- en 
spelprogramma en alle andere gewenste activiteiten. 

•	 Formeer een kampteam en verdeel de taken: een mogelijke verdeling is 
een algemene commissie (vervoer, indeling groepen, catering, corvee) een 
commissie voor het inhoudelijke en sportieve programma en een commis-
sie die zich bezig houdt met de voorbereiding van de bonte avond.

•	 Betrek leerlingen en ouders. De gezamenlijke voorbereiding is al de helft 
van alle kampplezier.

•	 Vraag eventueel om hulp voor de begeleiding bij bijvoorbeeld een ROC, 
MBO of middelbare school.

•	 Zorg voor een alternatief programma voor het geval het slecht weer is! 

•	 Maak een overzicht van alle benodigde materialen en zorg dat deze tijdig 
beschikbaar zijn en klaar staan.

•	 Zorg voor een overzicht van belangrijke telefoonnummers, voor de thuis-
blijvers en voor de onderlinge communicatie van alle begeleiders. 

•	 Vergeet de EHBO niet! (en een overzicht wie wanneer welke medicijnen 
nodig heeft)

•	 Evalueer na afloop hoe alles verlopen is en noteer de bevindingen. Deze 
informatie is handig bij de voorbereidingen van een volgend schoolkamp. 

Invulling programma Schoolkamp of Werkweek

Het themapakket ‘Schoolkamp’ biedt voorbeelden en inspiratie om één of 
meer dagdelen met een leuk groepsspel te vullen. 

Wil je een sport- en speldag toevoegen aan het programma? Download dan 
één van de andere themapakketten in de webshop. 

Het toegevoegde wisselschema is ook te gebruiken voor andere bekende spel-
len.

https://www.koningsspelenpakket.nl/webshop/
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groepsspelen
Speurtocht (9 variaties)

Korte uitleg van verschillende manieren om een speurtocht uit te zetten. 
Spoorzoeken, Reflectortocht, Fotospeurtocht, Vragenspeurtocht, Kralenspeur-
tocht, Kaartlezen, Kompas, Kruispuntenroute en Telefoonroute. 
Inclusief een voorbeeldroute, leeg routesjabloon, inspiratie voor opdrachten 
die zonder begeleiding kunnen worden uitgevoerd en opdrachten waar een 
begeleider bij aanwezig moet zijn. 

Boter kaas en eieren (4 variaties)

Drie verschillende varianten om het spel boter kaas en eieren met een groep 
te spelen. Daarnaast een sjabloon om het spelletje op papier met zijn tweetjes 
te spelen. 

Bingo (3 variaties)

Levend bingo in twee varianten met daarbij een aantal voorbeelden van spel-
len die bij deze bingo varianten gespeeld kunnen worden. 
Daarnaast een uitgewerkte verzamelbingo. 

Rode draad spel 

Spelbeschrijving inclusief voorbeelden van uitdagingen en een blanco schema 
waarop de verschillende uitdagingen vermeld kunnen worden die gedurende 
bepaalde tijdsblokken gespeeld kunnen worden. 
Bijgevoegd is een sjabloon voor naamkaartjes in de stijl van het schoolkamp 
pakket. 

Levend stratego

Spelbeschrijving met enkele varianten. Daarnaast zijn de spelkaartjes toege-
voegd met op elk kaartje beschreven wie er door de speler met dit kaartje 
uitgeschakeld kan worden. 
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De tussendoorspelletjes vind je als losse download (pdf) in dit pakket.

1. Ren je rot: waarheid of verzinsel?

2. Tellen tot 20

3. In de knoop, uit de knoop

4. Ga op volgorde staan van... 

5. In de put - uit de put

tussendoorspelletjes

bonte avond
Het schoolkamp is niet compleet zonder een bonte avond. De voorpret begint 
bij de voorbereidingen: het oefenen van de acts, het versieren van de zaal en 
het uitnodigen van de gasten. 

Doe zo veel mogelijk samen met de leerlingen. 
•	 Wie schrijft het programma van de avond? 
•	 Wie versiert de zaal? 
•	 Wie draait de bardiensten? 
•	 Wie praat het avondprogramma aan elkaar? 
•	 Wie zitten er in de jury om alle acts te beoordelen? 
•	 Wie is de DJ als er gedanst gaat worden? 

Benodigde materialen:
•	 schaar, uitknippen van de downloads 
•	 elastiekjes of draad, voor de zonneklepjes
•	 cocktailprikkertjes
•	 lijn of draad voor de slingers
•	 (ijs)stokjes voor de stemhandjes

Versiering:
•	 Print de downloads en knip ze uit.
•	 Bevestig de slingers aan een lijn.
•	 Plak de mini vlaggetjes op cocktailprikkers en/of rietjes.
•	 Plak de stemhandjes op (ijs)stokjes. Publiek of vakkundige jury 

gebruikt ze bij de beoordeling van verschillende acts.
•	 De zonnekleppen zijn multifunctioneel inzetbaar. Van het inde-

len van groepen, tot een feestelijke aankleding. En nog handig 
tegen de zon ook!
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extra downloads
Meer ideeën, spelletjes en pakketten voor thematische sport- en speldagen: 
ontdek het complete aanbod in de webshop van KoningsspelenPakket.

Jouw ervaring
Ben je enthousiast over het pakket?
Heb je nog tips of suggesties? 

Laat je reactie achter op de website of stuur ons een mail: 
info@koningsspelenpakket.nl 

We wensen je een fijn schoolkamp toe en zijn erg benieuwd naar je ervaring 
met het themapakket.

Geke & Linda

https://www.koningsspelenpakket.nl/webshop/
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Linda Thuijs

Internetmarketing adviseur en grafisch 
ontwerper Linda Thuijs.nl is verantwoordelijk 
voor de huisstijl en ontwerpt de print- & knip-
vellen. 

Ze helpt Bed & Breakfast ondernemers in 
binnen- en buitenland om meer boekingen te 
genereren, met hun eigen website en een 
marketing strategie.  

www.lindathuijs.nl  | info@lindathuijs.nl

Geke Versprille

Onderwijsadviseur Geke van Goed-Gezien.nl 
is verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel 
van het themapakket. 

Jarenlang was zij vakleerkracht LO. 
Tegenwoordig biedt zij advies, training en 
(beeld)begeleiding aan scholen en ontwikkelt 
zij materialen. Ze is auteur van De Groep 
Centraal en Sociaal Centraal.

www.goed-gezien.nl | info@goed-gezien.nl

KoningsspelenPakket.nl
Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes en ben je 
benieuwd naar onze andere thema-pakketten? Volg ons op Facebook, Twit-
ter of Google+ en houd onze website in de gaten.

Wil je volgend jaar (weer) een gratis KoningsspelenPakket ontvangen? Het 
Pakket is het hele jaar door aan te vragen via het inschrijfformulier op 
onze website.

over de makers


