Speelmethode voor het basisonderwijs

Meer beweging
Meer structuur
Leren vanuit beweging
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WERKWIJZE BEWEEG WIJS

Beweeg Wijs gaat aan de slag met bewegen in de school. Wijs
bewegen houdt voor ons in: Bewegen passend bij de
mogelijkheden van elk individueel kind. We zoeken steeds naar
een aanbod dat past bij dat kind op dat moment. Samen
proberen we elk kind elke dag (met plezier) minimaal een uur te
laten bewegen. De nadruk ligt daarbij op spelen en beleving.

Beweeg Wijs B.V. Neede
0545-296858
06-13079384
info@beweegwijs.nl
www.beweegwijs.nl

Volg ons op:
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We gaan aan de slag met bewegen in de school. Wijs bewegen houdt voor
ons in: Bewegen passend bij de mogelijkheden van elk individueel kind.
We zoeken steeds naar een aanbod dat past bij dat kind op dat moment.
Samen proberen we elk kind elke dag (met plezier) minimaal een uur te
laten bewegen. De nadruk ligt daarbij op spelen en beleving.
Onze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs
van binnen naar buiten. Op een duurzame manier, zo mogelijk met
hergebruik van (gedeelte) van de huidige speeltoestellen, maken we de
schoolomgeving “toekomstbestendig”, je kunt er heerlijk spelen en veilig
je vrije tijd doorbrengen.
Maar ook onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel,
techniek, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor alle kinderen een rijke
ontwikkelomgeving. De school maakt met het team haar eigen keuzes, de omgeving wordt
ontwikkelingsgericht gezoneerd en ingericht. We gebruiken daarbij de kleurenmethodiek ontwikkeld
door gedragsdeskundige Erik Boot. De beleving en de ontwikkeling van de leerlingen staat centraal.
Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Dat gaat
stap voor stap waarbij het schoolteam in geleidelijk tempo trainingen volgt om zich te ontwikkelen
van pleinwacht tot pleincoach. Daardoor komt er meer oog voor motorisch minder vaardige kinderen
en voor kinderen die het buiten zijn soms als sociaal onveilig ervaren. Met natuurlijk ook ruimte voor
de vaardige kinderen. Indien haalbaar en gewenst wordt de wijk betrokken bij het nieuwe open wijk
vrijetijdsplein. In dat geval worden voor de school en voor de wijk leuke vrijetijdsactiviteiten
georganiseerd.
Tenslotte is “veiligheid” voor iedereen een speerpunt; welzijn op het plein leidt tot ontwikkeling,
plezier en kwaliteit. Op elke school en in elke wijk is dat maatwerk waarbij school de regie en
zeggenschap heeft en wij meedenken en ervaring van inmiddels heel veel “rijke” speelplekken
inbrengen.

Ron ten Broeke, interventie-eigenaar
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2.

DE BEWEEG WIJS SPEELMETHODE

In principe is buitenspelen een activiteit waar kinderen zichzelf zouden moeten kunnen vermaken.
Op school is het spelen vaak een pauze activiteit, even “los” van het cognitieve programma binnen.
Even bijkomen, verwerken van alle input en een frisse neus halen. Voor veel kinderen geldt dit zeker.
Toch zijn er steeds meer kinderen die het ingewikkeld vinden om hun weg op het plein te vinden.
Dat kan allerlei redenen hebben: op welke plek zijn er leuke activiteiten voor mij te doen? Waar kan
ik even rustig zitten en om mij heen kijken? Met welke kinderen kan ik even fijn spelen? Voor wie
moet ik op mijn hoede zijn? Het lijkt vaak wat chaotisch op het plein; weinig structuur, andere
gezichten, andere leerkrachten, fanatiek voetballende kinderen, wachttijden bij de schommels, een
volle zandbak, rondrijdende karren, hoe kan ik mijn weg hierin vinden? Binnen in de school snap ik
alles, maar buiten valt de orde, structuur en duidelijkheid weg. Heerlijk voor heel veel kinderen, erg
lastig voor een andere groep kinderen. Beide groepen willen we bedienen. Wat komt er bij kijken?

Inrichting van de schoolomgeving
Beweeg Wijs richt schoolomgevingen in passend bij gewenste educatieve doelen van een school.
Daarbij wordt de toenemende aandacht voor natuurlijk spelen, bewegend leren en de samenwerking
met voorschoolse organisaties, IKC en de wijk in de plannen meegenomen. Het worden gezonde
schoolomgevingen met veel ontwikkelruimte voor 1,5 jarigen (net lopend) tot en met groep 8. De
school ontwikkelt een onderwijsprogramma voor zowel binnen als buiten. Het plein wordt
ontwikkelingsgericht aangelegd en kinderen leren het plein te gebruiken passend bij hun eigen
ontwikkelingsfase.
Naast het gebruik voor pleinspelen in de ochtend- en (tussen de) middagpauze wordt het plein ook
geschikt gemaakt voor onderwijsprogramma’s in de schoolomgeving. Er komt een buitenklas en
scholen kunnen kiezen voor moestuinieren, ontdekkingstuinen, zintuigprikkelende paden, bewegend
rekenpleinen, theater, dans- en muziekactiviteiten, natuurlijke balansroutes, taalroutes etc. etc.

Kwaliteit rondom kleurrijk bewegen
Onderdeel van de methode zijn de ingedeelde kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone
horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerlingen. Dit is een wetenschappelijk bewezen strategie om lichamelijke activiteit te bevorderen.
Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen. De opbouw van de kleurenzones
is te zien in onderstaande afbeelding.
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De spelactiviteiten op het schoolplein worden in één of meerdere kleurenzones aangeboden.
Voorbeelden van activiteiten in de verschillende kleurenzones:
• Wit “Even in rust spelen”
een boekje lezen, samen een bordspel doen, muziek maken, boterham eten etc.
• Blauw “Zelfstandig naast elkaar spelen en leren wat je allemaal kan”
circusactiviteiten, bal hooghouden, tennis tegen de muur, balansparcours etc.
• Geel “Eerlijk om de beurt spelen”
hordelopen, balanceren op de pedalo, hinkelbaan, sprinten, duikelrek etc.
• Oranje “Samen delen van materialen en het spel op gang houden”
allerlei variaties van tikspelen en balspelen.
• Groen “Samenwerken en rekening houden met een ander”
samenwerkingsactiviteiten zoals de parachute, wandelende A, vinger op de stok, ravijnen etc.
• Rood “Tegen elkaar spelen, sportiviteit staat hierbij voorop”
sportspelen zoals basketbal, hockey, trefbal, voetbal, volleybal etc.
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3.

IMPLEMENTATIE VAN DE METHODIEK

Implementatie vindt plaats op een specifieke manier en in een volgorde die past bij de school.
Onderstaand de hoofdlijnen van de uit te voeren stappen in het implementatietraject.

Voorbereiding
Kennismaken
Tijdens een kennismakingsgesprek en eventueel enkele vervolggesprekken raken we met de
schoolleiding in gesprek over de wensen en mogelijkheden van school m.b.t. spelen en bewegen in
de schoolomgeving. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de methodiek binnen het
onderwijsprogramma past.
Starttraining met het schoolteam
We informeren en enthousiasmeren het schoolteam over de methodiek Beweeg Wijs. Tijdens deze
teamtraining wordt het schoolteam geïnformeerd over de mogelijkheden om meer kwaliteit in de
schoolomgeving te brengen waardoor er meer en beter gespeeld en bewogen wordt vóór, tijdens en
na schooltijd. Ook raken we met het schoolteam in gesprek over gebruik van de schoolomgeving (de
kracht- en de knelpunten) en wensen voor de toekomst.
School gaat met het starten van de interventie een verandertraject in. Heel belangrijk daarbij is dat
de methodiek voor spelen en bewegen in de schoolomgeving aansluit bij onderwijsdoelen binnen de
school. Gedurende het implementatietraject kan er geëxperimenteerd worden met verschillende
aspecten zoals pleingebruik, pleinregels, inzet juniorcoaches, pauzetijden, gebruik materiaal etc.
Het beweegteam
Er wordt een beweegteam gevormd en een schoolcoördinator aangesteld. Een beweegteam is
cruciaal voor de continuïteit van meer bewegen in de schoolomgeving. Een beweegteam dient alle
geledingen te vertegenwoordigen en kan bestaan uit de vakleerkracht bewegingsonderwijs,
leerkrachten onderbouw, middenbouw en bovenbouw, speelbegeleider Beweeg Wijs, regiocoördinator Beweeg Wijs en eventueel directie of andere specialisten zoals IB’ers of
orthopedagogen.
De ervaring leert dat het werken met een beweegteam en het structureel aanpakken van spelen en
bewegen in de school medewerking vraagt van iedereen. Ook van de andere teamleden die niet in
het beweegteam zitten wordt verwacht dat zij belangstelling en betrokkenheid tonen en meewerken
en -denken bij alle ontwikkelingen rondom Beweeg Wijs.
Uitvoeren van een nulmeting
Een nulmeting is bedoeld om in beeld te brengen wat de visie van school is m.b.t. spelen en bewegen
in de schoolomgeving. Ook praktische zaken zoals lesrooster, pauzeprogramma, materialen,
pleintekening, pleintaken leerkrachten en leerlingen etc. worden beschreven. Ook wordt er een
filmpje gemaakt met de huidige manier van het pleingebruik tijdens de pauzes. De bevindingen
worden besproken in het volgende beweegteam overleg.
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Uitvoering
Speelpleinbegeleiding
Inzet van de speelbegeleider is cruciaal om de interventie succesvol te implementeren. Een
speelbegeleider verzorgt wekelijks het speel- en beweegaanbod op het schoolplein. Alle groepen
krijgen onder schooltijd één keer per week een extra beweegles op het plein en tijdens de ochtenden/of middagpauze begeleidt de speelbegeleider samen met juniorcoaches (bovenbouwleerlingen)
de spelactiviteiten.
School kan er ook voor kiezen om zelf een speelbegeleider op te laten leiden. Dit kan middels een 2daagse scholing vanuit de Beweeg Wijs cursushal in Neede. Het betreft vier dagdelen o.l.v. onze
opleiders. Tijdens deze opleiding wordt de hele methodiek toegelicht en zal de aankomende
speelbegeleider te gast zijn bij enkele ervaren speelbegeleiders op Beweeg Wijs scholen in de regio.
Inzet juniorcoaches
Bovenbouw leerlingen (groep 7/8) worden opgeleid als juniorcoaches om jongere leerlingen te
begeleiden bij het spelen. Voorafgaand worden zij door de speelbegeleider geïnstrueerd om
activiteiten te begeleiden en leerlingen te coachen tijdens het spelen. Ook helpen zij met het
klaarzetten en opruimen van het spelmateriaal.
Beweeg Wijs geeft haalbare taken aan de bovenbouw leerlingen. Uit ervaring is gebleken dat het
geweldig is om te zien hoe de oudste leerlingen, buiten de cognitieve vakken tijdens de lesuren
binnen, op het schoolplein hun rol als “maatje”, hulpje, trainer, coach invullen. De juniorcoaches
leren op speelse manier om hun ervaringen op het schoolplein over te dragen aan de jongere
kinderen en verantwoordelijkheid te nemen op het schoolplein. Samen met de speelbegeleider
zorgen ze ervoor dat de spellen goed verlopen en dat er een veilige en plezierige sfeer op het plein
heerst.
Het is van belang om juniorcoaches een belangrijke plek te geven binnen de methodiek. De
leerkrachten en speelbegeleider zorgen voor een zorgvuldige begeleiding voor, tijdens en na afloop
van de pauze. In de praktijk is gebleken dat het heel goed om na de pauze met de juniorcoaches kort
te evalueren en elkaar tops en tips te geven.
Pleinbord
Er komt een infobord in de centrale hal te hangen waarop uitleg van de kleurenzones te vinden is.
Ook zorgt de speelbegeleider en/of een lid uit het beweegteam wekelijks voor een update van
informatie betreft speelprogramma, juniorcoaches en foto’s van de mooie beweegmomenten. Deze
informatie is bestemd voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
Speelprogramma
Bij de start van het schooljaar wordt er een speelprogramma ontwikkeld, passend bij de wensen,
doelen en thema’s van de school. Aanvullend wordt er een weekschema gemaakt met daarin het
speelaanbod voor die week. Dit schema kan via een beknopte PowerPoint presentatie getoond
worden in alle klassen zodat leerlingen vooraf aan de pauze weten wat er op het plein te doen is.
Teamtraining 2
Na ongeveer een half jaar vindt de tweede teamtraining plaats. Ervaringen van de eerste periode
worden doorgenomen en is er aandacht voor de veranderende rol van leerkrachten op het
schoolplein. Leerkrachten worden geïnformeerd en gemotiveerd om de rol van pleinwacht (zoals die
vaak wordt ingevuld) te veranderen in de rol van pleincoach en activiteitencoach. Pauzetijd is
onderwijstijd en daarmee is het streven dat leerkrachten een proactieve rol tijdens de pauzes
innemen. De pleincoach houdt overzicht, enthousiasmeert kinderen en biedt hulp aan de
juniorcoaches. De activiteitencoach organiseert een spel in een vooraf afgesproken speelzone.
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Beweegteam overleg
In de eerste twee jaar vindt er vier keer per jaar een beweegteam overleg plaats. Er wordt nagedacht
over de Beweeg Wijs ontwikkelingen, (her)inrichting van het schoolplein, onderwijsdoelen vanuit
school etc. Uiteindelijk moet het beweegteam als kartrekker binnen school fungeren die telkens de
kwaliteit bewaakt en het implementatieproces monitort.
Ouderavond
Indien wenselijk en haalbaar wordt er een ouderavond georganiseerd waarbij ouders worden
geïnformeerd over de werkwijze en inhoud van de methodiek Beweeg Wijs. Tijdens een ouderavond
zien en ervaren ouders in theorie en praktijk hoe Beweeg Wijs in z’n werk gaat.
Pleinplan
In het eerste schooljaar laat de speelbegeleider zien wat er allemaal mogelijk is op het plein v.w.b.
inrichting en structuur in de schoolomgeving. Dat gebeurt d.m.v. het aanbrengen van kleurenzones
met stoepkrijt. Er wordt veel uitgeprobeerd met kleurenzones op verschillende plekken op het plein.
Na verloop van tijd wordt er een concept pleintekening gemaakt.
Een heldere en logische structuur met onderwijsinhoud zijn leidend voor het ontwerp. Maar ook
beleving en uitstraling zijn belangrijk. Naast het aanbrengen van structuur middels de zes
kleurenzones, kunnen scholen ook kiezen voor aanvullende componenten zoals bewegend rekenen,
een buitenklas of theaterplek, natuurlijke balansroutes, eens survivalparcours, moestuin etc.
Teamtraining 3
Zodra de schoolomgeving helemaal naar wens is, wordt er in teamtraining 3 een pleinprotocol
ontwikkeld voor de nieuwe schoolomgeving en tijdens de training toegelicht. Dit is de handleiding
voor het optimaal gebruik van de schoolomgeving. Daarin opgenomen: de pleinplattegrond, het
jaarprogramma, de speelschema’s, de indeling van de activiteiten en pleincoaches en juniorcoaches,
en de pleinregels.
Teamtraining 4
In teamtraining 4 is er aandacht voor het optimaal gebruik van de speciaal ontworpen educatieve
zones op het plein. Hier vindt dan een training rondom bewegend rekenen plaats, of een training
voor gebruik van de buitenklas, van de moestuintjes of van de survivalzone. Ook een speciale
kleutertraining past hierbinnen.
Vervolg na afloop van de implementatie
Na een implementatieperiode van gemiddeld twee jaar kan school een onderhoudsabonnement
inkopen waarmee de methodiek optimaal gecontinueerd kan worden en school op de hoogte blijft
van de nieuwste ontwikkelingen. In het onderhoudsabonnement staan verschillende nascholingen,
begeleidingsuren en speelbegeleidingsuren waar school uit kan kiezen, passend bij de wensen en
mogelijkheden van de school.

Bovenstaande stappen worden in goed overleg met het beweegteam gezet. School bepaalt in welk
tempo en hoe uitgebreid de implementatie verloopt. Dit is altijd maatwerk per school!
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4.

GEZONEERD SCHOOLPLEIN

Het (her)inrichten van het plein volgt de Beweeg Wijs methodiek.
Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke
kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling
van de leerlingen.
Naast de Beweeg Wijs basis - het beter en meer bewegen in de structuur - hebben we ook een breed
scala aan componenten ontwikkeld die steeds zijn gebaseerd op de Beweeg Wijs methodiek. De
bijbehorende speelkaarten kunnen overal voor worden gebruikt.
Voorbeelden hiervan zijn:
- Bewegend rekenen: rekenvelden en rekenlinten
- Buitenklas, theater, chillplek (bij voorkeur gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen)
- Natuurlijke balansroutes (bijvoorbeeld gecertificeerde boomstamelementen)
- Survivalparcours (zo mogelijk met gebruikmaken van de al aanwezige bomen)
- Moestuinen afgestemd op de mogelijkheden / haalbaarheid
Meer informatie over de mogelijkheden van een pleinplan is op te vragen bij de interventie-eigenaar.
Zodra u gaat werken met deze gedragsmethodiek gaan we met het beweegteam en schoolteam in
gesprek over de wensen en mogelijkheden voor uw schoolplein.
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5.

BEWEEG WIJS IN DE PRAKTIJK

Hieronder treft u een aantal filmpjes over Beweeg Wijs in de praktijk, door op de afbeelding te
klikken kunt u het filmpje afspelen.

Bekijk hieronder het filmpje ‘Speelbegeleiding op het schoolplein’ op Leraar 24:

Bekijk hieronder de unieke Beweeg Wijs rap ‘ Leef je uit, met Beweeg Wijs!’:
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6.

AANVULLEND AANBOD

Wat hebben we nog meer ontwikkeld voor uw rijke schoolomgeving?
Peutermethode “Bewegen voor het jonge kind”: De voorloper op de methodiek voor het
basisonderwijs. Deze methode is ontwikkeld om een doorgaande beweeglijn te creëren binnen het
IKC van 0 – 12 jaar. Vroeg begonnen is vroeg gewonnen.
Kleutermethode: Kleuters krijgen binnen de Beweeg Wijs methodiek expliciete aandacht. We zorgen
voor extra beweegtijd in de kleutergroepen waardoor zij van jongs af aan eer en beter leren spelen
en bewegen.
Bewegend rekenen: Bewegend rekenen op een speciale Beweeg Wijs rekenzone op uw plein. Door
bewegend rekenen wordt een extra dimensie gecreëerd waarbij ook andere zintuigen worden
aangesproken en zodat spelenderwijs een stevige basis ontstaat voor het meer abstract
functioneren.
Natuurlijk spelen: Maak gebruik van onze eigen lijn van natuurlijke speelmaterialen voor o.a. een
belevingsroute, zintuigenpad en survivalpad op uw schoolplein.
Natuureducatie in uw schoolomgeving: Maak laagdrempelig gebruik van ons natuur jaarplan met
voor elk seizoen haalbare educatieve doelen in de schoolomgeving. (Bijvoorbeeld: eetbare tuin,
kruidentuin, wilde bloementuin).
Leef Wijs: Aan de slag met een doordacht aanbod voor een gezonde leefstijl. Ontwikkeld in
samenwerking met de GGD.
Bewegingstussendoortjes: Aanbod van korte bewegingstussendoortjes tussen de lessen door. Dit
helpt bij het halen van de beweegnorm. Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
Pleinspeeldag: Compleet georganiseerde pleinspeeldag voor groep 1 t/m 8.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Ron ten Broeke, interventie eigenaar en
directeur Beweeg Wijs B.V.
Tel:
Mail:

0545-296858
info@beweegwijs.nl

