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If we know how to listen to children,
children can give back to us the
pleasure of amasement, of marval,
of doubt...
the pleasure of the 'why?'
Carlina Rinaldi – Reggio Emilia
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www.wooclap.com/schoolinbeweging
WAAR DROOM JIJ VAN ALS JE DENKT AAN
BEWEGING EN ONDERWIJS?
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PROBEER HET EVEN BEKNOPT TE NOTEREN
De speurneus
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HOE ZIE IK BEWEGING OP SCHOOL?

a)

SCHRIJF EEN ‘BRIEF’ WAARIN JE BESCHRIJFT WAT
VOOR JOUW DE PLAATS VAN BEWEGING IS IN DE
IDEALE KLEUTERSCHOOL.

b)

ILLUSTREER JOUW BRIEF MET EEN COLLAGE OP DE
ACHTERZIJDE.
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‘THE HABITS WE FROM FROM CHILDHOOD
MAKE NO SMALL DIFFERENCE, BUT RATHER
THEY MAKE ALL THE DIFFERENCE’
(ARISTOTELES)
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DE HOOFDFOCUS VAN ONDERWIJS MOET
WISKUNDE EN TAALONDERWIJS ZIJN

AKKOORD OF NIET AKKOORD
BOUWEN AAN BEWEGINGSGELETTERDHEID
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KINDEREN ZIJN WEL BEWEGERS
ZIJN KINDEREN INDERDAAD
MINDER ACTIEF WANNEER
WE HEN GOED
KLEUTERONDERWIJS
AANBIEDEN WAAR HET
ONTDEKKEN, ONDERZOEKEN
EN ERVAREN VAN
AUTHENTIEKE CONTEXTEN
MET HEEL HUN LICHAAM
CENTRAL STAAT?
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HET GAAT GOED MET DE MOTORISCHE COMPETENTIES
VAN DE VLAAMSE SCHOOLKINDEREN IN HET
BASISONDERWIJS

AKKOORD OF NIET AKKOORD
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Vorige week heb ik als onderwerp/onderzoek 'Klas in
beweging' gedaan… (Sabine, 2016)
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KINDEREN MOETEN WE AAN HET BEWEGEN ZETTEN

AKKOORD OF NIET AKKOORD
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De schoolvisie is een gegeven dat je samen vorm doet krijgen. Je leert
elkaar kennen en niet te snel starten met allerlei initiatieven vooraleer
de neuzen in dezelfde richting staan is daarbij essentieel.
Ik kon zelf ondervinden dat te snel en taakgericht te werk gaan
eigenlijk niet werkt. Zo liet ik mijn collega’s vol enthousiasme een
vragenlijst invullen over hoe ze rond beweging aan de slag gaan tijdens
de lestijden in de klascontext. Hierop kreeg ik weinig respons…
Hannes
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ZIN IN BEWEGING ALS MOTOR VOOR
ONTWIKKELING IN HET ONDERWIJS
1. Aandacht voor individuele kinderen:
persoonlijke groei is de norm
2. Aandacht voor het concrete –
schematische – abstracte
3. Aandacht voor een prikkelende
concrete omgeving: elke ruimte
doet ertoe!
4. Aandacht voor activiteiten,
werkvormen en materialen
5. Aandacht voor het onverwachte
6. Aandacht voor fantasie
7. Aandacht voor geïntegreerd werken
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Aandacht voor individuele kinderen:
persoonlijke groei is de norm
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Sabine en Frauke vragen de kleuters
om te gaan zitten op een omgevallen
boomstam…
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Aandacht voor
het concrete – schematische – abstracte
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Foto’s nemen

Spiegelen van
beweging in de natuur

Tekenen voor, tijdens
en na activiteiten

Onderzoeksboek

Verzamel bewijzen van
hun onderzoekende
houding in een
‘verwonderdoos’of‘verw
onderkastje’,
‘verwondermuur’
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“De weg van het station naar het
strand in Oostende is een route vol
bewegings en ervaringskansen. Zo
kom je langs de uitdagende trappen
bij de vismijn, de grote tegels langs
de kunstlijn en het kunstwerk Rock
Strangers van Arne Quinze.
Al deze elementen nodigen uit tot
gevarieerd springen, lopen,
klimmen… Dat komt allemaal voort
vanuit het eigen enthousiasme van
de kinderen. En dan zijn er nog de
uitdagingen op het strand zelf…”

Aandacht voor
een prikkelende concrete omgeving:
elke ruimte doet ertoe!
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Handelingen opnieuw
uitvoeren zonder
materiaal of zonder de
omgeving
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Bewegingshoek
Rustruimte
Hoeken in de klas
Buitenruimte
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Tijdens een leeruitstap mochten
de kinderen van Hannes en
Wendy in kleine groepjes allerlei
natuurlijke ‘vindmaterialen’
verzamelen waarmee ze een
collage mochten maken op een
groot blad papier…
In de klas van Wendy is er een groot podium waarop de kinderen kunnen spelen
in een aantal verschillende hoeken. De kinderen geraakten op een dag
gefascineerd door het gegeven dat er onder het podium een aantal spullen uit
hun winkel waren terechtgekomen. Ze stelden zich hierbij de vraag hoe ze deze
onder het podium vandaan konden krijgen.
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WAAR ZIE JE HET MEEST UITDAGING TOT BEWEGING?

Aandacht voor
activiteiten, werkvormen en materialen
29

30

16/03/2022

Is het nodig om
kinderen te laten
zitten tijdens
bordspel of het
maken van een
puzzel?

Is de verplaatsen
van meubels een
manier om
groot‐motorisch
te (kunnen)
bewegen?

Biedt het
klasmeubilair
ook kansen om
gevarieerd te
bewegen of te
zitten?

Waar plaatsen
we materialen?
Op de tafel? In
een kast
ernaast?

Is de klasruimte
de ideale
omgeving om te
experimenteren
met bijvoorbeeld
vliegtuigen?

…

STEEDS BEWEGINGSBRIL OPZETTEN
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Het ervaren dat een pluim
meer tijd nodig heeft om
naar beneden te vallen dan
een bal is voor jonge
kinderen een element van
verwondering.
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IK VIND EEN KRING
NOODZAKELIJK IN EEN
KLEUTERKLAS?
a) NEE, DE KINDEREN ZITTEN ER TEVEEL STIL
b) NEE, DEZE NEEMT TEVEEL PLAATS IN BINNEN MIJN KLAS
c) JA, HET BRENGT STRUCTUUR IN MIJN KLASWERKING
d) JA, HET IS DE PLAATS WAAR KINDEREN RUST EN VEILIGHEID VINDEN
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Nadat haar nichtje was blijven
slapen op de kampeermatras
legde Rani deze luchtmatras
gedeeltelijk op haar bed,
waardoor een hellend vlak
ontstond doordat de matras
aan de andere kant tegen de
muur rustte…

Aandacht voor het onverwachte
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Aandacht voor fantasie
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Zo kunnen kinderen enorm geboeid zijn door de
beweging die dieren maken. Hoe geraakt een geit
immers op het dak van zijn hok? Of hoe zien we een
poes over de bal springen die we haar toerollen?
Vaak zien we nadien kinderen tijdens hun spel allerlei
bewegingen imiteren of uittesten.
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Carine geeft aan dat ze beweging altijd al
een essentieel element vond bij het
aanbieden van goed STEM‐onderwijs.
Beweging is voor haar een cruciaal
onderdeel van ervaringsgericht onderwijs.
Ze laat kinderen veel ervaren, exploreren en
experimenteren... . Voor haar was dit
vooral een manier om haar STEM‐doelen zo

Aandacht voor geïntegreerd werken
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optimaal mogelijk te kunnen waarmaken.
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OF SAMEN BOUWEN AAN CIRCUSACTS!
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DE LERAAR, EEN INSPIRERENDE, RICHTINGGEVENDE
EN ONDERZOEKENDE COACH

1. Echt kijken naar kinderen
2. Echt luisteren naar kinderen
3. Kinderen tijd en ruimte geven om te
ervaren, te onderzoeken, te denken
4. Inspelen op situaties en op vragen:
verbreden en verdiepen
5. Een uitdagende omgeving en context
kiezen of creëren
6. Kinderen stimuleren om ervaringen,
ideeën, theorieën vast te zetten op
elk moment
7. Een onderzoekende houding hebben
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MIJN ROL ALS LERAAR IS ER VOORAL EEN VAN HET
AANREIKEN VAN BEWEGINGSKANSEN

AKKOORD OF NIET AKKOORD
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“Ik dacht bij aanvang van het project dat dit misschien de kans was voor onze school om de speelplaats aan te passen met
het oog op het verhogen van de bewegingskansen voor kinderen. Ik vroeg dit later ook aan de leraren van De Koorddanser
toen ze bij ons op bezoek kwamen. Hierbij had ik de verwachting dat ze ons een draaiboek zouden bezorgen van hoe hun
speelplaats vorm had gekregen. Dit bleek echter een overbodige vraag en eigenlijk een valkuil. Door hun antwoorden besefte
ik dat het realiseren van bewegingskansen voor kinderen start met het bekijken van de eigen context en dat het draait om het
benutten van alle mogelijke kansen. Het afwegen van kosten en baten is hierbij zeker ook essentieel. Het hielp ook dat zij heel
veel mogelijkheden zagen in de bestaande invulling van de speelplaats en de buurt van de school.”
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IK HEB IN MIJN SCHOOL NIET DE MOGELIJKHEDEN DIE
COLLEGA’S VAN MIJ WEL HEBBEN
AKKOORD OF NIET AKKOORD
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Visualiseer op school visie
rond beweging!!!

www.wooclap.com/schoolinbeweging
WAT WIL IK KOMENDE MAAND GAAN UITTESTEN?
PROBEER HET EVEN BEKNOPT TE NOTEREN
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Iliana en Ilaura spelen samen op een klim‐ en
klautertoestel. Op een bepaald moment gaat Iliana
omgekeerd hangen aan een duikelstang. Wanneer haar zus
dit ook probeert, wordt ze boos wanneer het niet
onmiddellijk lukt.
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Iliana antwoordt: “Probeer nog maar eens. Ik begrijp dat je
gefrustreerd bent omdat het niet onmiddellijk lukt. Ik kon

HOE ZOU JIJ DE VISIE OP BEWEGING IN JE EIGEN
SCHOOL VISUALISEREN?

dat ook niet direct, zo omgekeerd hangen. Misschien kun je
gewoon al eens proberen om heen en weer te zwaaien

PROBEER HET EVEN BEKNOPT TE NOTEREN
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KIRSTENDEVLIEGER@ARTEVELDEHS.BE
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terwijl je aan de stang hangt.”

