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KoningsspelenPakket 2021
Een sport- en spelcircuit voor de basisschool

Het gratis KoningsspelenPakket wordt aangeboden door KoningsspelenPakket.nl 
en is mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren en samenwerkingspartners. 

Graag stellen wij hier de sponsors en samenwerkingspartners aan je voor: 

• VELDHUIS ADVIESGROEP
• ZALSMAN
• FOTO KOCH
• PORTALENGROEP
• GEZONDE LEEFSTIJL OP SCHOOL

• GOED-GEZIEN.NL
• LINDA THUIJS.NL
• PETER VADER TRAININGEN
• ESCAPE ZWOLLE
• PRIMA ONDERWIJS
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KoningsspelenPakket 2021
Een sport- en spelcircuit voor de basisschool

Op 26 april 2013 zijn voor het eerst de Koningsspelen gevierd. De Koningsspelen 
zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en 
het Caribisch gebied. Destijds werden de Koningsspelen georganiseerd ter ere van 
de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Maar liefst 87% van de basisscholen in 
Nederland heeft toen deelgenomen. Mede door het succes van de eerste editie is in 
overleg met het Koningshuis besloten om de Koningsspelen jaarlijks te organiseren.

Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk 
het is om te bewegen. 

Wij van KoningsspelenPakket.nl hebben in 2013 het initiatief genomen om een 
KoningsspelenPakket samen te stellen voor alle basisscholen in Nederland en alle 
Nederlandse scholen in het buitenland. 
Met dit KoningsspelenPakket wilden we de organisatie van de lokale Koningsspelen 
ontlasten door een kant en klaar sport en spelcircuit aan te leveren met bijbehorende 
materialen als een certificaat en placemat. 
Het bleek een groot succes... Ondertussen is het KoningsspelenPakket een jaarlijks 
terugkerend pakket en een begrip in binnen- en buitenland! 

Met behulp van de materialen uit dit KoningsspelenPakket kan eenvoudig een sport 
en spel circuit georganiseerd worden als onderdeel van de Koningsspelen. De acti-
viteiten zijn zo gekozen dat er weinig materiaal klaargezet hoeft te worden. Voor 
de begeleiding van de activiteiten kunnen leerkrachten, stagiaires, ouders of boven-
bouwleerlingen ingezet worden. Aan de hand van de spelkaarten is snel duidelijk wat 
de bedoeling van elk spel is. 

Inhoud pakket: (pdf bestanden)

• Draaiboek KoningsspelenPakket 2021 (dit document)
• Planner
• Spelkaarten met compleet uitgewerkte spellen 
• Scorekaarten
• Wisselschema’s / Organisatievormen
• Certificaat
• Medaille / Naambadge
• A3 placemat voor het Koningsontbijt in kleur en als kleurplaat
• Vlaggetjes en slingers
• Aftelkalender om af te tellen naar de Koningsspelen
• Notitielijst om te helpen bij de voorbereidingen
• Sporttoernooi: organisatievorm en sportkaarten (groep 5 t/m 8)

Bonus

• Kijk op de website wat dit jaar de bonus is en laat direct een reactie achter.  

      De bonus download is te verkrijgen door een inhoudelijke reactie achter te laten   
      op de website van KoningsspelenPakket. Reactie schrijven? Dat kan hier:
   https://koningsspelenpakket.nl/reacties-2021/
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KoningsspelenPakket 2021
Een sport- en spelcircuit voor de basisschool

Het algemene programma van de Koningsspelen ziet er als volgt uit: 

- Feestelijk ontbijt thuis vanaf de placemat van KoningsspelenPakket

- Landelijke start van de Koningsspelen:
 Dansen op de muziek van Kinderen voor Kinderen

- Koningssportdag

Koningsontbijt

Dit jaar gaat het gezamenlijke Koningsontbijt helaas niet door. Download en print 
daarom vroegtijdig de placemats en geef deze aan de leerlingen mee naar huis zodat 
zij thuis kunnen starten met een Koningsontbijt in stijl en vol energie kunnen starten 
aan alle sportieve activiteiten.

 
>> KoningsspelenPakket heeft geen bemoeienis met het ontbijtpakket! <<

Dansen als warming up

De Koningssportdag begint traditiegetrouw met een lied en dans van Kinderen voor 
Kinderen. Het lied en de dans zijn te vinden op www.koningsspelen.nl en op youtube 
staan diverse instructiefilmpjes die handig zijn bij het aanleren van de dans. 
Het thema van de Koningsspelen is dit jaar ‘IK + JIJ = WIJ’. 
De Koningsspelen staan in het teken van samen bewegen en ontbijten.

Koningssportdag

Na het Koningsontbijt en de openingsdans is het tijd voor de Koningssportdag. 
KoningsspelenPakket heeft voor het sportieve programma verschillende mogelijk-
heden uitgewerkt. De organisatievormen staan beschreven in het document ‘Wis-
selschema’s / Organisatievormen’. Ga je thuis aan de slag met de spellen uit het 
KoningsspelenPakket, kies dan de spellen die je het leukst vindt en speel deze in de 
loop van de dag. Er zijn 12 spellen uitgewerkt. Daarnaast is er een opzet voor een 
sporttoernooi toegevoegd met nog eens 9 (sport)activiteiten en is het spel koninklijk 
stratego beschreven.

 

KoningsspelenPakket
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Enkele tips bij de organisatie van de Koningsspelen: 

• Formeer een Koningsspelenteam en verdeel de taken: een mogelijke verdeling is 
een ontbijtcommissie, danscommissie en een sportdagcommissie.

 
• Bepaal tijdig de locatie van de Koningsspelensportdag en bepaal of er een pro-

gramma komt voor de hele school of dat er verschillende programma’s komen 
voor bijvoorbeeld onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

• Betrek leerlingen, ouders en lokale sportverenigingen. Is samenwerking met een 
andere school een optie? 

• Vraag 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!

• Informeer bij lokale fondsen, de gemeente of de provincie of zij een financiële 
bijdrage kunnen leveren.

• Overweeg of de Koningsspelen het slotstuk kunnen worden van een themaweek 
waarin het Koninklijk huis, bewegen of gezondheid centraal staan.

• Maak een overzicht van alle benodigde materialen en zorg dat deze tijdig be-
schikbaar zijn. 

• Zorg voor een overzicht van de verschillende taken (voorbereiding en de dag zelf) 
en vermeld daarbij wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak. Deel 
het draaiboek uit aan alle leerkrachten en begeleiders. 

• Zorg voor een plattegrond zodat iedereen weet waar welk spel gespeeld gaat 
worden.

• Vergeet de EHBO niet!

• Evalueer na afloop hoe alles verlopen is en noteer de bevindingen, deze informa-
tie is handig bij de voorbereidingen van volgend jaar.
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Stap 1

Maak een keuze uit het activiteitenaanbod en vul het aanbod desgewenst aan. (zie 
hiervoor ook de extra spelkaarten downloads op de site van KoningsspelenPakket.) 
De meeste activiteiten zijn voor kinderen van alle leeftijden geschikt doordat er ni-
veau aanpassingen mogelijk zijn. Geef elke activiteit een nummer, kleur of symbool. 
Houd bij de keuze van activiteiten rekening met de beschikbare ruimte.

Stap 2

Kies welke organisatievorm geschikt is in jullie situatie. Bepaal de werkwijze en kies 
hierbij de juiste werk / wisselschema’s. 

Stap 3

Zorg voor een goede groepsindeling. Er zijn verschillende mogelijkheden om groep-
jes samen te stellen. Gedacht kan worden aan een indeling op leeftijd. Ook kan 
worden gekozen voor een indeling waarbij kinderen van alle leeftijden samen in een 
groepje deelnemen.
Voor een aantal activiteiten is een minimale groepsgrootte nodig. Houd hier reke-
ning mee bij het indelen. Als er steeds twee verschillende groepjes tegen elkaar gaan 
strijden is de groepsgrootte drie tot zes spelers, worden er binnen de groepjes twee 
teams gemaakt bij de spellen waarbij dit wenselijk of nodig is dan is er een minimum 
van zes spelers per groepje.

Stap 4

Kies hoe de begeleiding ingevuld gaat worden. Krijgt elk groepje een eigen begelei-
der (volwassene of bovenbouw leerling?) of komt er bij elk spel een vaste spelbege-
leider? Zorg voor een aanspreekpunt voor het geval er onduidelijkheden zijn over de 
activiteiten of de wisselvolgorde. 
Tip: vraag (groot)ouders, studenten, stagiaires, oud leerlingen.

Stap 5

Maak desgewenst voor elk groepje een scorekaart waarop aangegeven staat in wel-
ke volgorde ze deelnemen aan de activiteiten. Zorg er voor dat het voor de kinderen 
duidelijk is in welk groepje ze zitten door de groepen een verschillende kleur kaart te 
geven of een eigen herkenbare naambadge, kroon of iets dergelijks.
Het groepje als geheel krijgt punten of een aantekening dat de activiteit volbracht is, 
niet elke individuele speler hoeft een eigen scorekaart, dit mag natuurlijk wel.

Kies je voor centraal wisselen van activiteiten, zorg er dan voor dat er een duidelijk 
wisselsignaal gegeven wordt! Bij tegen elkaar strijdende groepjes is de wisseling als 
volgt: De helft van de groepjes draait door van spel 1 naar 2 naar 3 etc. De ande-
re helft van spel 3 naar 2 naar 1 etc. Dit om er voor te zorgen dat de groepen niet 
steeds tegen dezelfde tegenstander spelen als er een competitief spel is. 
Het is in dit geval belangrijk dat er een even aantal groepjes is! (Alternatief: zie even-
tueel ook de wisselschema’s)
Worden er als het nodig is binnen de groepjes twee teams gemaakt, dan kunnen alle 
groepjes in dezelfde volgorde wisselen.
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Stap 6

Zorg er voor dat de materialen voor de activiteiten klaar liggen. Dit kan zijn op een 
centrale plaats waarvandaan de spelleiders het materiaal voor het eerste spel meene-
men naar de juiste locatie.
Een andere mogelijkheid is om voor elk spel het materiaal op de juiste plaats klaar te 
leggen.

Afspraken (voorbeeld)

• Alle kinderen weten vooraf bij wie ze in het groepje zitten en waar hun groepje 
verzamelt.

• Voor de eerste activiteit neemt de spelleider de materialen mee naar de juiste 
locatie. 

      (Niet van toepassing als de materialen al op de juiste plaats klaar liggen.)
• Als het startsein klinkt begint elk groepje aan de eerste activiteit van het eigen 

overzicht. Per activiteit zijn er steeds twee groepjes of er worden binnen de 
groepjes twee teams gemaakt. 

• Bij het klinken van het eindsignaal zorgt elk groepje er voor dat de materialen zo 
klaar gelegd worden dat het volgende groepje snel kan starten.

• Het wisselen gebeurt snel en bij het wisselen blijft iedereen van de materialen af.
• Aangekomen bij de nieuwe activiteit kan op aangeven van de spelleider gestart 

worden.
• Voor elke activiteit klinkt (naar eigen inzicht aan te passen) geen extra startsig-

naal, er wordt alleen een eindsignaal gegeven.
• Na afloop van de laatste activiteit zorgt elk groepje er voor dat alle materialen 

opgeruimd worden of naar de centrale verzamelplaats gebracht worden.
• Op de spelkaart staat aangegeven wat er precies opgeruimd moet worden.
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Activiteiten overzicht

1) Glasgerinkel in het paleis
Probeer de glazen te vangen voor ze op de grond vallen.

2) Koning, Keizer, Admiraal
Elastieken, spring op en naast het elastiek. 

3) “Een beetje dom”
Schiet de bal in het doel. Elke misser levert een kruisje op achter je naam.  

4) Scrabble met de koning
Het bekende scrabble spel maar bij elke beurt moet er bewogen worden. 

5) Koning(in) in spotlight
Lukt het om in de spotlight te blijven als deze verplaatst wordt?

6) De limousine de garage in
Probeer de auto’s de garage in te rijden. 

7) Hup hup aan de taart
Eerst knutselen en dan taart uitdelen.

8) Ik + Jij = Wij
Leg samen een bepaalde afstand af en doe dit in zo min mogelijk beurten.

9) Vliegensvlug heen en terug
Vouw een vlegtuigje en werp deze het parcours over. 

10) Code oranje - geel - groen
Van lijn naar lijn, wie kan snel naar de juiste lijn? 
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11) Koninklijk kwartet
Verzamel zoveel mogelijk kwartetten met je team. 

12) Kruip door sluip door bij het koningshuis
Kruip door de hoepels en als het moeilijk wordt mag je ze ook niet meer aanraken.

Speciaal voor vrienden

13) Oranje spekjes happen

14) De Koning en de Koningin

15) Grenzen gesloten

16) Knuffels voor de prinsessen

17) Reis om de wereld

18) De was van de Koning

19) Hamsteren

20) Willem-Alexander op schaatsen 
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Activiteiten overzicht toernooi

1) Voetbal
Er worden 2 teams gemaakt. Elk team heeft zijn eigen keeper. Probeer door samen 
te spelen te scoren bij het andere team. 

2) Hockey
Er worden 2 teams gemaakt. Elk team heeft zijn eigen keeper. Probeer door samen 
te spelen te scoren bij het andere team.

3) Lijnbal
Er worden 2 teams gemaakt. De bal wordt vanaf de achterlijn over het net ge-
gooid. Je mag met je team maximaal drie keer overspelen in je veld, daarna moet 
de bal over het net worden gegooid. Als de bal op de grond valt krijgt het andere 
team een punt en de bal.

4) Slagbal
Er worden 2 teams gemaakt. De slagpartij probeert de bal zo ver mogelijk in 
het veld te slaan, de vangpartij probeert de bal te vangen en zo snel mogelijk 
bij de brander te krijgen. Als je geslagen hebt ren je naar een paal toe, hier 
moet je zijn voor de brander ‘brandt’ roept.

5) Frisbee
Er worden twee teams gemaakt. Probeer de frisbee met je team 5 maal over te 
spelen en daarna een speler in het achtervak aan te spelen.

6) Trefbal
Er worden 2 teams gemaakt. Elk team blijft in zijn eigen vak. Probeer de tegen-
stander af te gooien en probeer dit voor je zelf te voorkomen.

7) 7-Bal
Er worden 2 teams gemaakt. Probeer met je team de bal zeven keer over te gooi-
en. Het andere team probeert dit te voorkomen.

8) Levend korfbal
Er worden 2 teams gemaakt. Probeer de bal met je team in de levende korf te 
gooien. Het andere team probeert dit te voorkomen. De levende korf is een speler 
uit je eigen team die de bal moet vangen.

9) Keeperwissel
Er worden 2 teams gemaakt. Probeer vanuit het eigen vak te scoren bij de tegen-
partij of verdedig voor jouw team het doel. Is er gescoord, dan moet er snel van 
keeper gewisseld worden. Beide keepers mogen elkaar afgooien.
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Materialen overzicht

1) Glasgerinkel in het paleis
• plastic glazen of jongleerdoekjes
• eventueel een blinddoek
• pen

2) Koning, Keizer, Admiraal
• lang rond elastiek
• pen

3) “Een beetje dom”
• 2 lijnen op een muur
• bal
• pen

4) Scrabble met de koning
• scrabble bord & letters*
• afhankelijk van beweegopdrachten: springtouw, bal ... 
• pen
• * voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl 

5) Koning(in) in de spotlight
• 2 hoepels
• 2 touwen
• pionnen
• pen

6) De limousine de garage in
• garagepoortjes*
• per team 3-5 autootjes
• lijn vanaf waar je de autootjes laat rijden
• pen
• * voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl 

7) Hup hup aan de taart
• per team 8x download van de taart in een eigen kleur*, printer, schaar, lijm
• of 8 pittenzakken per team
• startlijn
• 8 hoepels
• stopwatch
• *voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl 
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8) Ik + Jij = Wij
• bal of frisbee (?)
• start en finishlijn
• pen

9) Vliegensvlug heen en terug
• papier en vouwinstructie vliegtuigje*
• start en finishlijn
• eventueel hoepels of andere obstakels
• pen
• * voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl 

10) Code oranje - geel - groen
• 3 lijnen (in de gymzaal of met krijt tekenen)
• pen

11) Koninklijk kwartet
• koninklijk kwartet (verkrijgbaar in de webshop)
• pen

12) Kruip door sluip door bij het koningshuis
• 4 banken
• 10 hoepels
• pen

Bestel in de webshop het KoningsspelenPakket ZILVER of GOUD. 

In deze combinatiepakketten zitten de volgende downloads: 
1 Scrabble met de koning
2 Garagepoortjes voor de limousine
3 Taartpunt
4 Vliegtuigjes vouwen

Bij bestelling van het pakket GOUD krijg je ook het Koninklijk kwartet toegestuurd. 
Zie de webshop voor meer informatie. 
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Advertentie

Een VIP behandeling voor vrienden

Je krijgt:

- Jaarlijks het KoningsspelenPakket én
- 8 extra uitgewerkte spellen voor de Koningsspelen
- 4 aanvullende printvellen (Pakket Zilver t.w.v. 7,50)
- 10% korting in de webshop
- 30% korting op de nieuwste themapakketten
- Gratis Olympische Spelen pakket in het jaar dat de Spelen plaatsvinden.(t.w.v. 14,95) 

Vrienden Lidmaatschap

- t.w.v. gemiddeld 15 euro én korting
- voor slechts 10 euro per jaar.
- jaarlijks opzegbaar na het tweede jaar

AANMELDEN
https://koningsspelenpakket.nl/product/vrienden-van-koningsspelenpakket-eerste-aanmelding/
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Materialen overzicht toernooi

1) Voetbal
• 4 pionnen (veld aangeven)
• voetbal
• 4 pionnen of 2 doeltjes
• partij-lintjes 

2) Hockey
• 4 pionnen (veld aangeven)
• hockey sticks 
• hockey bal
• 4 pionnen of 2 doeltjes

3) Lijnbal
• net of lijn op 2 meter hoogte
• 4 pionnen (veld aangeven)
• krijt om de zij- en achterlijnen te markeren
• bal

4) Slagbal
• slagplankje
• bal
• 4 pionnen of palen 
• pen en papier

5) Frisbee
• 4 pionnen
• partij-lintjes
• 1 frisbee 

6) Trefbal
• 4 pionnen (veld aangeven)
• stopwatch
• 2 ballen
• krijt/pionnen om achtervak aan te geven

7) 7-Bal
• 4 pionnen (veld aangeven)
• 1 bal
• partij-lintjes
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8) Levend korfbal
• 4 pionnen (veld aangeven)
• 1 bal
• partij-lintjes
• krijt/pionnen om score-vak aan te geven

9) Keeperwissel
• 1 kast
• 1 foambal
• banken of krijt om vakken aan te geven

Ook in de webshop: Koninklijk stratego
• spelkaartjes in twee kleuren*
• kronen in twee kleuren*
• * voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl 
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Bestellen sport- en spelmateriaal  

Het koninklijk kwartet 
Geen gewoon kwartet, maar een koninklijk kwartet dat op verschillende manieren 
gespeeld kan worden. Jongere kinderen spelen op kleur en nummer, oudere kinderen 
beantwoorden vragen over het Koningshuis. Of je speelt de sportieve variant....
Dit speciale kwartet kun je op de website www.koningsspelenpakket.nl bestellen

Koninklijk memory download en hardcopy
Memoryspel, compleet vernieuwd. Met koninklijke afbeeldingen. 

Puzzel download
Puzzel van de koninklijke familie met opbergdoosje. Verschillende moeilijkheidsgra-
den.

Masker Maxima download
Zwart-wit of gekleurde uitvoering van een Maxima masker. 

De baard van de koning download
Poster van Willem-Alexander met een losse baard om het spel de baard van de ko-
ning te spelen. 

Kronen download
Twee verschillende kronen als download; een koningskroon en een koninginnen-
kroon. Downloaden, printen en uitknippen (A3 formaat). 

Geprinte materialen 
Verschillende KoningsspelenPakket materialen zijn via de website geprint te bestel-
len. Ook interesse in ander geprint materiaal van KoningsspelenPakket? Laat het 
weten. 
• Geprinte en gestanste medailles/naambadges (scheelt knipwerk)
• Koningsspelen-Plus-Pakket: 36 certificaten, placemats en medailles/naambadges

Ander extra materialen bestellen? 
In de webshop op onze website vind je naast bovenstaande materialen:
• Extra spelkaarten 
• Spelkaarten specials: aangepast voor een groep met enkele rolstoelers
• Koninklijk sudoku in 3 varianten
• Koninklijk drie op een rij
• Domino prinsen en prinsessen
• Het spel Vier Willems op rij
• Kleurplaat Willem-Alexander en Maxima
• Wilhelmus in pictoschrift
• Kroon de Koning
• Gekleurde vlaggetjes en slingers etc.

Combinatiepakketten
Speciaal voor de spellen van dit jaar samengestelde voordeelpakketten: 
Pakket zilver en goud met vier downloads die passen bij de spellen van het jaar.

Spellenboeken KoningsspelenPakket met 25 spellen inclusief downloads
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Bestellen sport- en spelmateriaal  

Combinatiepakketten

In aanvulling op een aantal spellen hebben we extra downloads gemaakt om de  
Koningsspelen nog meer in stijl te kunnen vieren. 

Deze extra downloads zijn extra voordelig te bestellen door te kiezen voor de combi-
pakketten van KoningsspelenPakket. 

Pakket Brons
• Het basispakket, helemaal gratis te downloaden

Pakket Zilver (€7,50)
• Het basispakket aangevuld met:
 1 Scrabble met de koning
 2 Garagepoortjes voor de limousine
 3 Taartpunt
 4 Vliegtuigjes vouwen

Pakket Goud (€15,45 excl verzendkosten)
• Het basispakket aangevuld met:
 1 Scrabble met de koning
 2 Garagepoortjes voor de limousine
 3 Taartpunt
 4 Vliegtuigjes vouwen
• Hardcopy versie van het Koninklijk kwartet

Andere wensen? 
Neem vrijblijvend contact met ons op: info@koningsspelenpakket.nl
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Linda Thuijs-Koopmans

Grafisch ontwerpster Linda van LindaThuijs.nl ontwerpt 
en illustreert de printvellen en verzorgt de opmaak van 
alle communicatie middelen. 

Ze adviseert Bed & Breakfast ondernemers met internet 
marketing en huisstijl om hun lievelingsgasten aan te 
spreken. 

www.lindathuijs.nl 
info@lindathuijs.nl

Geke Versprille

Onderwijsadviseur Geke van Goed-Gezien.nl is verant-
woordelijk voor het inhoudelijke deel van het sport en 
spel circuit. 
Jarenlang was zij vakleerkracht LO. Tegenwoordig 
biedt zij advies, training en (beeld)begeleiding aan 
scholen en ontwikkelt zij materialen. Ze is auteur van 
o.a. De Groep Centraal, Sociaal Centraal en WeFace.it.

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

KoningsspelenPakket.nl
Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes? 
Volg ons op Facebook en Twitter en meld je aan voor de Facebook community.
Volgend jaar (weer) een gratis KoningsspelenPakket ontvangen? 
Via de website kun je je het hele jaar door inschrijven voor het gratis Koningsspelen-
Pakket. Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief ontvang je jaarlijks automa-
tisch een downloadlink voor het gratis KoningsspelenPakket.

Ben je enthousiast over het pakket en wil je een VIP behandeling, meld je dan aan als 
Vriend van KoningsspelenPakket!

Over de makers
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Mede mogelijk gemaakt door

Het gratis KoningsspelenPakket is mede mogelijk door de 
steun van de volgende sponsors en supporters 

Sponsors & supporters

Veldhuis Adviesgroep, www.veldhuisadvies.nl
Foto Koch, www.fotokoch.nl

Goed-Gezien.nl, www.goed-gezien.nl 
Linda Thuijs, www.lindathuijs.nl

Zalsman, www.zalsman.nl
Peter Vader Trainingen, www.petervader.nl

Escape Zwolle, www.escapezwolle.nl
Portalengroep, basisonderwijs.online

Gezonde Leefstijl op School, www.gezondeleefstijlopschool.nl
Prima Onderwijs, www.primaonderwijs.nl
Picto Nederland, www.pictoschrijver.nl
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Bij Veldhuis Advies geven we advies op het gebied 
van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en werk-
nemersregelingen. Dit doen we niet alleen voor parti-
culieren, maar ook voor ondernemers en werkgevers. 
Als grootste organisatie in financieel advies in de 
regio Apeldoorn-Zwolle-Harderwijk, mogen we 20.000 
particulieren en 3.000 ondernemers en bedrijven tot 
onze klantenkring rekenen. Dagelijks helpen we onze 
klanten met het nemen van financiële beslissingen 
en bij schade. Soms betreffen dit kleine zaken, soms 
zwaarwegende of complexe. Dat doen we met ruim 75 
professionele medewerkers die eerlijk advies geven en 
graag klanten willen helpen. We stellen daarbij altijd 
het geluk en de gezondheid van degenen die we hel-
pen voorop.

Linda Thuijs INTERNETMARKETING & GRAFISCH ONT-
WERP voor Bed & Breakfast in Nederland, België en ver 
daarbuiten. Ik help B&B eigenaren om meer boekingen 
te genereren en omzet te maken met hun éigen web-
site. Onafhankelijk van boekingssites en zelfs in het 
laagseizoen!

De missie van Goed-Gezien.nl is het onderwijs in Ne-
derland een beetje mooier maken. Eén van de speer-
punten daarbij is het werken aan een positief (groeps)
klimaat in scholen. Hierbij krijgen leerlingen steevast 
een grote rol. Een ander speerpunt is het inzetten en 
gebruik maken van ieders persoonlijke talenten. Doen 
waar je goed in bent, waar je plezier in hebt en waar 
je energie van krijgt. Goed-Gezien.nl helpt je graag 
verder met: Managementondersteuning, advies, (beeld)
begeleiding, scholing of verkoop van eigen materialen 
op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. 
Samen werken aan duurzame oplossingen vanuit een 
breed perspectief.

Foto Koch is de grootste schoolfotograaf van Neder-
land. Van de Wadden tot Zuid-Limburg, wij fotogra-
feren door het hele land! Foto Koch begon in 1932 
als klein familiebedrijf en groeide uit tot de grootste 
schoolfotograaf van Nederland, een bedrijf met een rij-
ke historie en veel ervaring. Wij hebben een groot team 
professionele fotografen in dienst die gebruik maken 
van mobiele studio’s en hoogwaardige apparatuur. 
Naast onze schoolfoto’s bieden we ook een breed as-
sortiment foto-funproducten. Vanuit ons bedrijfspand 
in het midden van het land worden alle foto’s en foto-
producten ‘in huis’ met zorg verwerkt, geproduceerd 
en verstuurd. Kwaliteit staat bij ons voorop!
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Welkom bij Zalsman Kampen Dé drukkerij waar u 
maatschappelijk verantwoord druk- en printwerk kunt 
bestellen. Zalsman Kampen is een samenwerking tus-
sen Zalsman B.V. en IMpact (sociale werkvoorziening 
Kampen). In deze drukkerij wordt werkgelegenheid 
geboden aan 30 medewerkers, waarvan 16 mensen 
die om wat voor reden dan ook een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben, en alle 16 gedetacheerd zijn aan 
Zalsman Kampen. Voor al uw wensen op het gebied 
van: — PMS en full colour huisstijldrukwerk — Wire-o 
afwerking — Handmatige afwerking in alle varianten — 
Mailingen — hebben wij een passende oplossing.

Portalengroep: Op basisonderwijs.online vinden leer-
krachten primair onderwijs gratis (actueel) lesmateri-
aal, dat toegankelijk is gepositioneerd. De educatieve 
content op dit leermiddelen-portal is:
* methode onafhankelijk en aanvullend te gebruiken
* gratis en zonder inlog te gebruiken
* eenvoudig in de les te integreren
* gestructureerd opgebouwd 
* voorzien van duidelijke handleidingen
Basisonderwijs.online is niet alleen een portal voor 
leermiddelen, maar ook de online omgeving voor les-
pakketten, werkboekjes en (afscheids)musicals.
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Bestel het KoningsspelenPakket spellenboek in de webshop. Maar liefst 25 uitge-
werkte spellen in diverse categorieen inclusief bijpassende downloads. 

Advertentie

Nog meer spellen van KoningsspelenPakket


