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LESBRIEF GROEP 6 
 

Beste leerkracht, 
 
Leuk dat jij een gastles wil geven! Met deze gastles leren kinderen meer over spierziekten en 
over de stichting Spieren voor Spieren. In deze lesbrief vind je alle benodigde informatie voor 
het geven van de gastles. Veel succes! 
P.S. Wij zijn zo vrij geweest om u te tutoyeren. 
 
Gastles 
De gastles is ontwikkeld voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.  
Het lesmateriaal is ontwikkeld om kinderen in deze leeftijdsgroep kennis te laten maken met 
spierziekten. De doelstelling van de gastles is om: 
 

 De leerlingen te vertellen over spierziekten en welke rol spieren spelen in het 
lichaam. 

 De leerlingen te informeren over Stichting Spieren voor Spieren. 

 De leerlingen te enthousiasmeren om acties op touw te zetten. 
 
 
Voorbereiding (± 20 minuten) 
Ter voorbereiding is het raadzaam om de Prezi presentatie door te nemen, zodat je een 
duidelijk beeld krijgt van het materiaal en de opbouw van de gastles.  
 
Duur van de gastles (± 45 minuten) 
De gastles duurt ongeveer 45 minuten. Door middel van de Prezi presentatie doorloop je het 
hele verhaal. Bij verschillende pagina’s in de presentatie kan extra uitleg worden gegeven. 
Afhankelijk van de groep kun je meer of minder informatie geven. In deze lesbrief staan een 
aantal tips.  
 
De gastles stap voor stap 
 
Vooraf 

 Zorg dat er in de klas via het digibord een internet verbinding is. 

 Klik hier om de Prezi te openen.  

 Maak het scherm groter door op het knopje rechts onderin  te klikken. Je kunt de 
Prezi presentatie bedienen door op de pijltjes te klikken op het digibord of op het 
toetsenbord van de pc in de klas. 

 Start de Prezi presentatie 

http://prezi.com/62ydldlhqc3a/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Start 
Vertel de leerlingen waarom je deze presentatie gaat houden. 
Bijvoorbeeld omdat een van de leerlingen (of familie) met een 
spierziekte te maken heeft. Of omdat jullie als school een activiteit 
organiseren om geld op te halen.   
 
Klik één keer. 

 

 
 

 
Spieren 
We gaan het deze les eerst hebben over spieren. Wie weet wat 
spieren zijn? Waar zitten spieren? Hoe werken spieren?  
 
Klik één keer. 

 

 
 

 
Jouw lichaam 
Vraag aan de leerlingen welke onderdelen van het lichaam zij 
kennen.  
 
Klik één keer. 

 

 
 

 
Jouw lichaam 
Er komen verschillende organen en lichaamsdelen in beeld. 
Misschien hadden jullie er wel meer of minder. Het gaat erom dat 
de leerlingen begrijpen dat een lichaam eigenlijk best een hele 
ingewikkelde machine is. 
 
Extra vraag voor de bovenbouw: 
Waar heb je alle onderdelen voor nodig? Wat doen bijvoorbeeld de 
longen of de darmen. En misschien weten de leerlingen wel waar 
de onderdelen zitten. 
 
Klik één keer. 

 

 

 
Spieren 
Vraag aan de leerlingen welke bewegingen van het lichaam zij 
kennen. 
 
Klik één keer. 
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Spieren 
Er komen verschillende bewegingen in beeld. Misschien hadden 
jullie er wel meer of minder. Het gaat erom dat de leerlingen 
begrijpen dat eigenlijk bij alles wat je doet spieren nodig zijn. 
 
Het lichaam van een mens bestaat uit meer dan 600 spieren. 
Iedereen heeft evenveel spieren. Of je nu een jongen of een meisje 
bent of dat je jong of oud bent. Alleen bij sommige mensen zijn 
spieren minder sterk. Door training kun je je spieren sterker maken.  
 
Wist je dat je bilspier de grootste spier is?  
En dat je kauw spier het sterkste is?  
 
Info voor de bovenbouw: 
Een spier is opgebouwd uit spierbundels. En iedere spierbundel 
bestaat uit verschillende draadjes (= spiervezels) waar een dun 
weefsel omheen zit. Dit weefsel zorgt ervoor dat de draadjes bij 
elkaar blijven. Tussen alle spierbundels lopen bloedvaatjes en 
zenuwen. Het bloed zorgt ervoor dat de spier voeding krijgt. En de 
zenuwen zorgen ervoor dat de signalen van de hersenen bij de 
spieren terecht komen. 
 
Er zijn verschillende spieren. Alle spieren die zorgen voor 
beweging van het skelet heten skeletspieren. Er zijn ook gladde 
spieren. Deze spieren kun je niet zelf regelen, dit doet je lichaam 
automatisch. Zoals bijvoorbeeld zuurstof naar je longen sturen of 
bloed door je lichaam laten stromen. En je hebt de hartspier. Dit is 
de belangrijkste spier van je lichaam.  
 
Klik één keer. 
 

 

 
 

 
Spierziekten 
Vraag aan de leerlingen of zij weten wat een spierziekte is. Wat 
kun je dan niet zo goed? En hoe zou je een spierziekte kunnen 
krijgen? 
 
Klik één keer. 
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Spierziekten 
Er komen verschillende woorden in beeld. Onderstaande informatie 
kan bij de woorden worden gegeven. 
 

 Als je een spierziekte hebt betekent dit dat je niet goed kan 
rennen, sporten, spelen en/of fietsen.  

 Een spierziekte is vaak erfelijk. Dat betekent dat je al bij je 
geboorte de spierziekte hebt, alleen weet je het nog niet. Je 
ontdekt het pas als bepaalde bewegingen moeilijk zijn. 

 Er zijn wel 600 verschillende spierziekten. En 20.000 
kinderen in Nederland hebben een spierziekte.  

 Jammer genoeg is er nog steeds geen medicijn. 
 
Info voor de bovenbouw: 
Een spierziekte is iets anders dan spierpijn. Als je spieren te hard 
hebben gewerkt komen er kleine scheurtjes in de spieren die voor 
spierpijn zorgen. Je lichaam zorgt ervoor dat de scheurtjes weer 
dichtgroeien zodat je spier weer sterker wordt. Spierpijn is 
vervelend maar na 1 of 2 dagen gaat de spierpijn weer weg.  
 
Klik één keer. 
 

 

 
 

 
Stichting 
Nu gaan we meer leren over stichting Spieren voor Spieren. 
Heb je weleens van deze stichting gehoord?  
 
Klik één keer. 
 

 

 
 

 
Spieren voor Spieren 
Vraag aan de leerlingen of zij weten waarom stichting Spieren voor 
Spieren er is. 
 
Klik één keer. 
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Spieren voor Spieren 
Spieren voor Spieren wil alle spierziekten de wereld uithelpen. 
Zodat alle kinderen onbezorgd kunnen rennen, spelen en sporten. 
 
Om hiervoor te kunnen zorgen is er veel onderzoek nodig. 
Bijvoorbeeld hoe spierziekten ontstaan, wat spierziekten precies 
zijn en hoe alle kinderen met een spierziekte beter kunnen worden. 
 
Klik één keer. 
 

 

 
 

 
Geld 
Om alle onderzoeken te kunnen doen is er veel geld nodig. 
Vraag aan de leerlingen of zij tips hebben hoe Spieren voor 
Spieren aan geld kan komen. 
 
Klik één keer. 

 

 
 

 
Geld  
Spieren voor Spieren organiseert (sportieve) evenementen waarbij 
geld wordt opgehaald. Bij deze evenementen krijgen ze hulp van 
topsporters. Doordat zij bekend zijn, krijgen de evenementen vaak 
meer aandacht en willen mensen vaak sneller geld betalen. 
 
Er zijn ook bedrijven die willen sponsoren en gelukkig zijn er ook 
veel scholen en sportverenigingen die acties bedenken. Hoe meer 
geld er wordt opgehaald hoe meer onderzoek er kan worden 
gedaan. 
 
Klik één keer. 
 

 

 
 

 
Hulp 
Wie kan Spieren voor Spieren helpen om nog meer geld bij elkaar 
te krijgen? 
 
 
Klik één keer. 
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Hulp 
Er komen verschillende woorden in beeld. Onderstaande informatie 
kan bij de woorden worden gegeven. 
 

 Gelukkig zijn er mensen zoals jij en ik die in actie komen. 

 Er zijn bedrijven die meehelpen. 

 Er zijn kind-ambassadeurs. Dit zijn kinderen met een 
spierziekte. Ook zij proberen zoveel mogelijk aandacht te 
krijgen voor Spieren voor Spieren. 

 Er zijn ook topsport-ambassadeurs. Zij vormen samen het 
oranje team. De aanvoerder van dit team is Pieter van den 
Hoogenband. Ken je hem? Hij heeft bij de Olympische 
spelen verschillende zwem medailles gewonnen. 

 
Klik één keer. 

 

 
 

 
Bedankt 
Bedankt als jouw school actie voert voor Spieren voor Spieren. 
Bedankt voor jullie aandacht.  
 
Heeft er iemand nog vragen? 
 
Klik één keer. 
 

 

 
Weet je het nog? 
Vraag aan de klas: Weten jullie nog waar we het over hebben 
gehad? 

 We hebben het gehad over ons lichaam. Uit welke 
onderdelen het lichaam bestaat. 

 We weten nu wat spieren doen. 

 En wat het betekent als je spieren niet goed werken. 

 Spieren voor Spieren is een stichting om geld in te zamelen 
voor onderzoek. 

 Hier is veel geld voor nodig. 

 Gelukkig krijgen ze al veel hulp van verschillende mensen 
en bedrijven, maar alle hulp blijft welkom. 
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Heb je tijd over? Hierbij nog een aantal weetjes: 

 Wist je dat ongeveer 40% van het lichaamsgewicht van jongens uit spieren 
bestaat? Bij meisjes is dit ongeveer 35%. Dus als je een jongen bent en je weegt 
40 kilo dan wegen jouw spieren ongeveer 16 kilo. Hoeveel weeg jij? Hoeveel kilo 
wegen jouw spieren? 

 Wist je dat kinderen met een spierziekte niet zielig zijn? Ze hebben vooral heel 
veel pech. Ze kunnen namelijk niet alles doen wat ze zouden willen doen. Om 
kinderen met een spierziekte te kunnen helpen zijn er verschillende hulpmiddelen. 
Spieren voor Spieren financiert de ontwikkeling van deze hulpmiddelen.  

 Wist je dat je tong bijna nooit moe wordt? Je tong bestaat uit een bundel van 
verschillende spieren en hij helpt je bij het kauwen, slikken en praten. Allemaal 
dingen die je meerdere keren per dag doet. Hierdoor houd je je tong als het ware 
getraind en wordt hij niet snel moe. 

 Wist je dat dieren geen gezichtspieren hebben? Heb jij ooit een konijn zien lachen 
of huilen? Nee he! Ze hebben geen mimische spieren. Dat zijn de spieren 
waarmee je gezichtsuitdrukkingen kunt maken zoals lachen, boos kijken of huilen. 
Dieren hebben wel weer hele fijne spiertjes in hun neus en oren waar ze 
bewegingen mee kunnen maken die jij nooit zal kunnen nadoen.  

 
Feedback 
Heb je feedback in de vorm van vragen, opmerkingen of aanvullingen wat van belang kan 
zijn voor het optimaliseren van de gastles(sen)?  
Laat het ons weten via spieren@spierenvoorspieren.nl 
 


