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Basislessen voor kleuters in de speelzaal

'Na het lezen van dit boek wil ik weer kleutermeester
worden, of beter nog: kleuter zijn!'*
Drie gerenommeerde gymdocenten en -opleiders vinden zich in Alles in Beweging. Een groep die zich bezig
houdt met het bewegingsonderwijs in Nederland, specifiek voor kinderen in het basisonderwijs. Zij zijn zelf ook
steeds volop in beweging. Dat blijkt ook wel uit de boekenreeks die ze op hun naam hebben staan. Het
mooiste boek uit die reeks is misschien wel het net uitgekomen laatste boek Basislessen Bewegingsonderwijs
in de speelzaal.
Ik las het boek na een boeiend college van Wim van Gelder (geassisteerd door Bastiaan Goedhart) op 23 april
2015 in Amersfoort. 's Avonds ben ik meteen gaan lezen en vanmorgen had ik 'm uit. Een aanrader voor iedere
basisschool en voor het speciaal onderwijs. Honderden praktijkvoorbeelden en een veelheid aan lesideeën in
ieder formaat speelzaal.
Opvallend vind ik het opgeschoven inzicht van technische gymvaardigheid naar het grensverleggende
speelplezier. Helemaal in mijn straatje! Een heldere visie, mooie filosofie en een uitgetekende (geschreven,
gefotografeerde) haalbaarheid. Fijn ook dat het boek zo praktisch ondersteund wordt door een website waar
van alles ter aanvulling wordt aangeboden. Filmpjes, werkbladen e.d.
Het grootste deel is praktisch, het laatste (kleinere) deel is de theoretische onderbouwing. Bij
leerlingvolgsysteem zijn de auteurs voorzichtig. Geen nadruk op niveaubeoordeling. Daar houd ik ook niet van,
maar ik had wel graag iets gelezen voor het portfolio. Ook in bewegingsonderwijs worden prestaties verricht
die uitstekend passen in het portfolio. 1 beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. Wat zouden enkele
bewegende beelden in de vorm van film niet kunnen vertellen?!
Mooi voorbeeld van zo'n digitale basisles op de site in pdf:
http://www.basislessen.nl/sites/default/files/150206-Basislessen_Les_1.pdf

zie ook : http://www.basislessen.nl/speelzaal

Basislessen voor kleuters in de speelzaal
Praktisch Deel (blz 5 t/m 192):
 14 Basislessen, waarvan 12 met werken in groepen
 standaard 4 groepen, aanvullingen voor 3 en 5
 elke les een plattegrond en overzichtsfoto voor:
1. standaard zaal
2. kleine zaal
3. kleine smalle zaal
4. vierkante zaal
5. grote zaal








Elk kind actief!
Vele differentiatiemogelijkheden
Elke les (een andere) bobbelbaan!
Een onderverdeling in:
1. Bobbelbaan
2. Klimmen
3. Stoei-, tik-, & doelspelen
4. Mikken, jongleren en balanceren
Ideeën: grote groepen in kleine zalen

Theoretisch Deel (blz 193 t/ 223):
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Voor de gebruiker
methodehandleiding
voor studenten
praktische uitgangspunten
bobbelbanen
begin van de les
slot van de les
www.basislessen.nl
speelzaalinrichting
beleid
'Gedoe' of mogelijkheden?
accommodatie
materialen
anders
Planning
kerndoelen tussendoelen leerlijnen
buiten (spelen & gymmen)
frequentie
overzicht
jaarplan
Veiligheid
Achtergrond van de methode
visie
onderwijs & opvoeding
spelen & bewegen
bewegingsonderwijs
concretisering
Leerlingvolgsysteem en rapportage
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Wat mooi dat juist dit boek opgedragen is aan Yumi. Prachtig eerbetoon! Alle lof voor de auteurs: Hans Stroes,
Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart! Een mijlpaal voor het (beweging)onderwijs aan jonge kinderen als de
lessen in praktijk worden gebracht!
*= Ik heb geen enkel commercieel belang of verbintenis met de uitgave van dit boek.

