
FIDGET SPINNERS 

A c t iv it e it e n p a k k e t  
FIDGET  S PIN N ERS  



COLOFON 

Dit activiteitenpakket werd ontworpen door Level21.  

Met als doel het spelenderwijs en onderzoekend leren 

bekender en populairder te maken in de Vlaamse scholen, 

wil Level21 gamification in de scholen binnen brengen.  

 

Deze lessenreeks voorziet een aantal activiteiten en ook 

een aantal experimenten.  

Wees hierbij steeds voorzichtig. Level21 kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade 

of ongevallen tijdens het uitvoeren hiervan. Minderjarigen 

dienen deze experimenten steeds uit te voeren onder 

toezicht van een volwassene.  

 

Voor meer informatie over Level21 en haar missie, bezoek 

onze website www.level21.be 

 

  

 



 

INLEIDING 

Omdat ze bijna niet meer weg te denken zijn, en de kinderen er uit zichzelf graag mee 

spelen, lijkt het logisch om er ook gebruik van te maken: de fidget spinners.   

 

Deze activiteitenreeks heeft eerder een speels  

karakter dan een verhaallijn. De fidget spinners  

worden op een speelse  manier ingezet  in de klas om  

te helpen bij het verwerken of inoefenen van leerinhouden. 

 

Natuurlijk hebben we het warm water niet uitgevonden en 

hebben we achteraan ook enkele goede voorbeelden van lessen 

die we reeds online tegenkwamen toegevoegd.  

 

In de activiteiten zit dus geen logische volgorde, je kan ze inzetten zoals je zelf wil. Zelfs 

het gebruiken van een deel van de hele bundel is perfect mogelijk.  

 

Heb je zelf nog aanvullingen of bedenken je leerlingen een leuk idee, laat het ons 

weten, dan voegen we het er graag aan toe; met vermelding van de bedenker 

natuurlijk! 

 

Speelse groetjes,  

Lies - Level21 

  



OVERZICHT ACTIVITEITEN 
1 Spinners inzetten als oefening  

 Zelf toe te passen op alle leerinhouden 

 Enkele blanco templates voor de spinners 

2 Overtuigend (motiverend) schrijven 

Schrijfopdracht: de leerling moet een stuk schrijven om de leerkracht te overtuigen van het wel 

of niet gebruiken van spinners in de klas. 

3 Maak je eigen spinner (karton)  

Templates en werkbeschrijving om zelf een spinner te maken.  

4 Bouw een Lego spinner 

 Werkbeschrijving aan de hand van foto’s.  

5 Spinner designer 

lege template waarbij de leerlingen zelf de spinner kunnen inkleuren.  

6  Spintijd meten 

De kinderen berekenen de gemiddelde spintijd en maken een staafgrafiek 
 

 

 Extra activiteiten 

Bundels van Juf Anne, gratis online te downloaden 

- aanvankelijk lezen: letterherkenning, tweeklanken en rijmen 

- Rekenen tot 10, 15 of 20 

- Metriek stelsel: inhoudsmaten, oppervlakte, lengte en gewicht  

 



21st CENTURY SKILLS 

Level21 gelooft in het aanleren van 21st century skills.  

Vaardigheden die kinderen later nodig zullen hebben voor de jobs die nu nog niet bestaan.  

Deze maken onlosmakelijk deel uit van hun schoolcarrière en het levenslang leren. 

 

 Kritisch denken  
We willen kinderen de tools aanreiken om 

kritisch in de wereld te staan, hun eigen 

standpunt en argumenten te kunnen 

bedenken en naar die van anderen te 

kunnen luisteren. Dit is essentieel in het 

omgaan met een veelheid aan informatie die 

dagelijks op ons af komt. 

 Creatief denken 
We willen het creatieve denken stimuleren 

en aanwakkeren in een wereld die steeds 

meer op zoek is naar creatieve oplossingen.  

 Probleem oplossen 
In de steeds complexer wordende 

maatschappij is het belangrijk dat kinderen 

zelf problemen kunnen (her)kennen en een 

oplossingsstrategie kunnen formuleren.   

 Computional thinking 
Dit is het procesmatig kunnen (her)

formuleren van een probleem zodat het 

door een computer of algoritme kan 

opgelost worden. Om in de toekomst met 

technologie te kunnen werken is dit een 

basisvaardigheid.  

 Informatie vaardigheden 
In een digitale informatiewereld is het 

correct verwerken en noteren van 

informatie een noodzaak om tot kennis te 

kunnen komen.  

 ICT vaardigheden 
Dit zijn de basisvaardigheden die nodig zijn  

 

 om met een computer of digitaal medium te 

 kunnen werken.   

 Mediawijsheid 
Mediawijs burgerschap wordt de nieuwe 

omgangsnorm online. Dat wil zeggen dat 

ieder zijn verantwoodelijkheid moet kunnen 

nemen en rekenschap moet kunnen 

afleggen. Het is dus zeker van belang dat 

kinderen en jongeren leren hoe om te gaan 

met de veelheid aan media en hun eigen 

wetten en regels.   

 Communiceren 
Effectief en efficiënt communiceren is een 

kunst die je niet vroeg genoeg kunt 

beginnen aanscherpen. 

 Samenwerken 
Samen een doel bereiken en elkaar daarin 

aanvullen en ondersteunen. Kinderen leren 

verschillende rollen en talenten kennen en 

hoe ze deze kunnen inzetten. 

 Sociale & Culturele vaardigheden 
Hier gaat het om het effectief kunnen leren, 

werken en leven met mensen met 

verschillende etnische, culturele en sociale 

achtergronden.  

 Zelfregulering 
Het kunnen zelfstandig handelen en 

hiervoor de nodige verantwoordelijkheid 

nemen, rekening houdend met de eigen 

capaciteiten en beperkingen.  



ACTIVITEITENFICHE 1 
 

 

INHOUD 

Deze leerinhoud kan je zelf nog toevoegen.  

 

In bijlage worden enkele spin-fiches voorzien, waarop de leerlingen hun spinner kunnen leggen.  

Met washi-tape of gekleurde plakband kan je een pijl kleven op 1 van de uiteinden van de spinner.  

Zo creëer je zelf een draai-rad.  

 

MATERIAAL:   

 Bijlage A1 (5 vakken) 

 Bijlage A2 (6 vakken) 

 Bijlage A3 (8 vakken) 

 Bijlage A4 (10 vakken) 

 

 



ACTIVITEITENFICHE 2 
 

 

INHOUD 

De leerlingen krijgen een schrijffiche waarop ze een tekst kunnen schrijven. Dit moeteen motiverende 

tekst zijn waarbij de leerling de leerkracht overtuigt om de fidget spinners net wél, of net niet meer in 

de klas toe te laten, en waarom.  

De leerling mag zelf kiezen welk standpunt hij of zij in neemt.  

Voor leerlingen die reeds ervaring hebben met deze tekstsoort is de schrijffiche overbodig en kan er 

met een blaco blad gewerkt worden.  

LEERINHOUD:  

 Motiverende tekst schrijven 

 Argumenteren 

 Schrijven: hoofdletters, leestekens, zinsbouw 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage B1 (schrijffiche) 

 

 



ACTIVITEITENFICHE 3 
 

 

INHOUD 

Een spinner bouwen kan je makkelijk zelf. Aan de hand van een patroontje en een werkbeschrijving 

kunnen de leeringen hun eigen spinner maken.  

 

LEERINHOUD:  

 Fijne motoriek 

 Muzisch werken 

 Een werkbeschrijving uitvoeren 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage C1 (patroon + werkbeschrijving) 

 Karton 

 2/3 centjes per leerling 

 Tandenstokers 

 Lijm, liefst ook een lijmpistool 

 Scharen 

 



ACTIVITEITENFICHE 4 

 

INHOUD 

Ook met Lego kan je zelf een fidget spinner maken.  

Het stappenplan van frugalfun4boys.com maakt het voor iedereen duidelijk te volgen.  

  

LEERINHOUD:  

 Fijne motoriek 

 Een werkbeschrijving uitvoeren 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage D1 (werkbeschrijving) 

 Legoblokken:  

 

 



ACTIVITEITENFICHE 5 

 

INHOUD 

Blanco spinners die de leerlingen zelf kunnen inkleuren. Eventueel aan de hand van een opgegeven 

kleurengamma of met bepaalde restricties.  

Zentangle is ook leuk!  

Hier gaat men met 1 kleur stiftje (meestal zwart) verschillende patronen tekenen om daar lege vlakken 

mee op te vullen. Een voorbeeld:  

 

 

 

 

 

 

 

LEERINHOUD:  

 Muzisch werken: kleurgebruik 

 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage E1  

 Tekengerei 

 

 



ACTIVITEITENFICHE 6 

 

INHOUD 

De leerlingen voeren zelf enkele metingen uit aan de hand van de fidget spinner.  

Ze berekenen het gemiddelde van 5 spins en 10 spins en trekken hieruit een conclusie.  

Op basis van 10 spins maken ze een grafiek van de duurtijd van deze spins.  

 

LEERINHOUD:  

 Gemiddelde 

 Tijd meten in seconden 

 Grafiek met balken inkleuren 

 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage F1 en E2 

 Meetinstrument, timer—in seconden 

 

 



EXTRA ACTIVITEITEN 

http://inmijnhum.nl/wp-content/uploads/2017/05/Onderbouwpakket-spinners.pdf 

Juf Anne maakte een lessenreeks waarmee de allerkleinsten aan de slag kunnen 

 Het flitsen van letters, tweeklanken en rijmwoorden 

 Getalherkenning van 1 tot 10 

 Herkennen van vormen en kleuren.  

 

http://inmijnhum.nl/wp-content/uploads/2017/05/Metriek-stelsel-opdrachtkaarten-1.pdf 

Tweede downloadbaar pakket van Juf Anne waarin het metriek stelsel aan bod komt.  

 Gewicht, lengte, oppervlakte en inhoud 

 

http://inmijnhum.nl/wp-content/uploads/2017/05/Opdrachtkaarten-rekenen-met-fidget-spinners.pdf 

Derde pakket van Juf Anne, rekenen tot 10, 15 of 20 

 

 



 

BIJLAGEN 



 

SPINNEN MAAR! 



 

SPINNEN MAAR! 



 

SPINNEN MAAR! 



 

SPINNEN MAAR! 



Naam: ___________________________________ Datum: ________________________________ 

FIDGET SPINNNERS 

Startzin:  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Reden 1:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Reden 2:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Samenvatting:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Slotzin:  

____________________________________________________________________________________ 

 



 

Maak zelf je spinner 

 

 Kies een vorm uit, knip deze uit het blad en teken over op een stuk stevig karton 

 Knip de kartonnen spinner uit 

 Prik een gaatje in het midden (centrum) van de spinner)  

 Knip de cirkel uit, teken deze 2 x over op het karton 

 Knip de kartonnen cirkels uit 

 Leg de cirkels aan beide kanten van je spinner in het midden 

 Prik de tandenstoker door de 3 stukjes karton 

 Knip de uitstekende stukken van de tandenstoker af, maak vast met lijm  

(laat een volwassene je helpen!) 

 Kleef muntjes op het einde van je spinner Als je wil kan je je spinner nog versieren.  



 

Een LEGO spinner 
Volg het stappenplan op de foto’s 



 

SPINNER DESIGNER 



 

Gemiddelde spintijd 

Bereken nu de gemiddelde tijd die je spinner draait.  

Tel de 5 metingen op: _____ + _____ + _____ + _____ + ______ = ________ seconden 

Om het gemiddelde te berekenen, moeten we weten hoe lang 1 keer ongeveer duurde.  

Dus delen we het totaal door het aantal metigen (5) 

______ : _______ = __________ Dit is het gemiddelde. Noteer in het vakje =>  

Met deze proef berekenen we de gemiddelde spintijd van je spinner.  

STAP 1: laat je spinner 5 keer spinnen en noteer hoe lang hij blijft draaien (in seconden).  

 

Hiervan gaan we opnieuw het gemiddelde berekenen: 

_____ + _____ + _____ + _____ + ______ + _____ + _____ + _____ + _____ + ______ = ___________ 

Dit delen we door het aantal metingen 

_______ : ________ = ___________   Dit is het gemiddelde:  

We doen nogmaals hetzelfde, als controle, maar nemen nu 10 metingen in plaats van 5 

 

Zit er veel verschil tussen je 2 gemiddelden?  _____________________________ 

Welk van beide zou het dichtst aanleunen bij de werkelijkheid? En waarom?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

Spintijd meten 

Kleur je resultaten in de grafiek 
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 Spin 1 Spin 2 Spin 3 Spin 4 Spin 5 Spin 6 Spin 7 Spin 8 Spin 9 Spin 10 

Laat je spinner 10 keer draaien. Noteer telkens hoeveel seconden hij blijft draaien.  


