
 

 

Bewegen 

Sport & 

Maatschappij 
  



BSM 

Het volgende onderwerp dat aan de orde komt is het vak BSM. Dit vak krijg je drie 

uur per week, waarvan één uur uit theorie- en twee uur uit praktijkles bestaat. De 

lessen kunnen onder andere door mevrouw Hengsdijk, meneer Eshof of meneer 

Verloop gegeven worden. In de theorie uren krijg je uitleg over hoe jouw lichaam 

werkt terwijl je sport. Denk bijvoorbeeld aan voeding. Wat is de beste voeding voor 

een hardloopwedstrijd? Of wanneer je denkt aan je botten en spieren. Hoe werken 

deze nou eigenlijk?  In de praktijkuren ben je aan het oefenen voor een PO-

onderdeel. Per onderdeel krijg je een SE-cijfer. De onderdelen die je kan verwachten 

zijn onder andere: bewegen en muziek, atletiek, turnen, freerunning en 

zelfverdediging. Naast sporten, zal je ook les moeten geven voor een schoolexamen-

cijfer. In de 4e klas is dat nog in een duo, maar in de 5e klas ga je alleen lesgeven. 

Hierbij ga je echt een les geven zoals jouw gymdocent elke dag doet. 

 



Je mag voor het beantwoorden van de vragen jouw telefoon/tablet gebruiken 

1. Geef bij de onderstaande letters de namen van de botten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ……………………………… 

b. ……………………………… 

c. ……………………………… 

d. ……………………………… 

e. ……………………………… 

 

2. Wat is stress? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Hoe zou een warming-up bij jouw gymles eruit zien? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

a 

b 

c 

d 

e 



4. Waarom doe je een warming-up voor een wedstrijd of training? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Wat is stretchen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Wat is een acute blessure? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wat is een chronische blessure? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Welke beschrijving past bij een kneuzing? 

A Spierweefsel of peesweefsel is gescheurd. 

B De uiteinden van de gewrichten zitten niet meer op de juiste plaats. 

C De gewrichtsbanden zijn te veel uitgerekt. 

D Er is weefselbeschadiging als gevolg van een harde klap of botsing. 

 

 9. Noem twee sporten waarbij je jouw handen niet mag gebruiken. Noem ook  vier 

sporten waarbij je jouw voeten niet mag gebruiken. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Bij basketbal kennen we de term ‘Airball’. Wat wordt hiermee bedoelt? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


