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W E L K O M

F��n dat �e m��n e-book hebt gedownload.
 

De eerste weken na de schoolvakant�e!
K�nderen komen weer na 6 weken op school. 

De één wat onwenn�g en de andere huppelend
van bl��dschap!
Soms een k�nd met bu�kp��n!

Elk �aar �s een n�euw beg�n;
Een n�euwe klas, een n�euwe leerkracht,
m�ssch�en een n�euwe leerl�ng!
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M��n naam �s Gabr�elle en �k help leerkrachten en Remed�al
Teachers met het opzetten van meer Bewegend Leren �n de
klas, zodat er een w�n-w�n relat�e ontstaat. Leerl�ngen d�e
meer �nz�cht �n de leerstof kr��gen en leerkrachten d�e hun
rode pen vaker kunnen weggoo�en.

�k geloof �n de kracht van Bewegend Leren en het creëren
van w�n-w�n relat�es.

M��n m�ss�e �s om �eder �aar 5000 leerkrachten te helpen om
BEWEGEND LEREN te �ntegreren �n het lesprogramma

�k beloof �ou om �n dr�e maanden te laten z�en hoe �e
Bewegend Leren kunt �nzetten waardoor de taal- en
rekenoefen�ngen beter bekl��ven en de leerl�ngen goede
resultaten bere�ken.

Meer BEWEG�NG, meer BL��E k�nderen!

Contact

adres gegevens:
�n Balans Leren
Onderw��scentrum Hengelo
Slauerhoffstraat 53
7552 ZX Hengelo

ema�l:
g.alber�nk.1@home.nl

telefoon:
+31621425367
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B E W E G E N D  L E R E N  I N
D E  G O U D E N  W E K E N

G E D A C H T E  V A N  S O C R A T E S

Wat men moet leren doen,
leert men door het te doen.
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�e leert elkaar beter kennen. Ook al �s de groep n�et verandert. �e
leerl�ngen z��n gegroe�d �n de afgelopen zes weken en hebben
n�euwe �nz�chten gekregen. �edereen gaat weer op zoek naar
ve�l�ghe�d en structuur!

Het �s alsof �e elkaar weer even moet aftasten. �s de le�der van vor�g
�aar nog steeds de le�der of gaat d�t �aar �emand anders opstaan. En
hoe z�t het met de volgers?

Wat worden de regels, waarden en normen �n de groep?
Samenwerk�ng waarb�� �eder een taak kr��gt �s belangr��k!

De groep �s een eenhe�d. Ze z��n er klaar voor om samen te werken.
De regels z��n een deel van hen.

�e bent alweer aan het e�nd van het school�aar. Besprek met de
k�nderen hoe het afgelopen �aar �s gegaan. D�t kun �e ook doen voor
elke vakant�eper�ode.

De eerste weken van het n�euwe school�aar z��n zo belangr��k! 
H�er wordt de bas�s gelegd voor de sfeer d�e ��� met �e leerl�ngen w�lt
hebben gedurende het �aar!
Zeker voor 'Beelddenkers' �s het heel belangr��k dat er een goede band
ontstaat met de leerkracht. Dat de leerkracht hen z�et!
Er z��n v��f fasen van een goede groepsvorm�ng. Er z��n h�er al heel veel
boeken over geschreven, dus �k haal het kort even aan.

FORM�NG: or�ënteren
a.

STORM�NG: presenteren
a.

NORM�NG: normeren
a.

PERFORM�NG: presteren
a.

REFORM�NG: evalueren
a.

DE GOUDEN WEKEN
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BEELDDENKEN:
K�nderen tot en met ongeveer 7,5 �aar
leren vanu�t de rechterhersenhelft.
Dus vanu�t het totaalbeeld; kleur,
beeld en beweg�ng beïnvloedt 
het leerproces.  

Z�tten alle k�nderen �n d�t proces. 
Nee, het kan best z��n dat somm�ge
k�nderen al meer vanu�t 
de l�nkerhersenhelft werken.

K�nderen d�e meer vanu�t een V�suele
Cogn�t�eve Leerst��l werken v�nden
het best wel spannend, d�e eerste
week.
Hoe zou de �uf/meester z��n? Z��n de
leerl�ngen veranderd en hoe staat 
�e tafel �n de klas?

Dus zeker voor deze k�nderen �s 
de GOUDEN WEEK heel belangr��k!

BEELDDENKEN EN BEWEGEND LEREN

BEWEGEND LEREN:
Bewegend Leren �s belangr��k �n ons
onderw��s.
U�t onderzoek bl��kt dat o.a. leerstof
beter bl��ft hangen. K�nderen hebben
ook meer plez�er en z��n
gemot�veerder!

Maar Bewegend Leren werkt ook aan 
�e execut�eve vaard�gheden. Denk
alleen al aan het samenwerken.

D�t maakt het zo moo� om �u�st
bewegend leren �n te zetten �n de
GOUDEN WEKEN
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Voor welke groep?
Alle groepen 

Benod�gheden:
Voor �eder k�nd een houten blok

Hoe gaat het spel?: 
Om de beurt leggen de k�nderen een blok op het vor�ge blok �n het m�dden van
de kr�ng. We gaan met de klok mee.
De blokken mogen op alle man�eren neergezet worden, wanneer �e maar de
hoogte �ngaat.

Wanneer de toren te hoog wordt, mag �e op een stoel gaan staan om �e blok er
op te leggen.

Valt het blok, dan mag de volgende leerl�ng een opdracht verz�nnen.
Geef van te voren even aantal voorbeelden van opdrachten. �s de opdracht goed
dan wordt deze opdracht ter plekke u�tgevoerd.

�edereen pakt weer z��n blok en we gaan weer verder, waar we gebleven z��n.

Wanneer stopt het spel?
D�t kun �e zelf bepalen, het �s afhankel��k van de spann�ngsboog �e groep.

Act�v�te�ten Bewegend Leren
 

Vertrouw elkaar!
(hoe ga �e met elkaar om �n een spel)
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Voor welke groep?
Bovenbouw

Benod�gheden:
�eder k�nd moet weten �n welke maand h�� �ar�g �s.

Hoe gaat het spel?: 
Het �e een grote groep verdeel de groep even �n groepen van ongeveer 10
personen

Ga �n een r�� staan op volgorde van ver�aardagen.
�e mag h�erb�� n�et praten!
Gebaren maken mag wel!

Wanneer stopt het spel?
�s de r�� klaar, steek �e allemaal de v�nger op of ga �e even op de grond �n de r��
z�tten.
Ter controle noemt �edereen z��n ver�aardag!
De r�� d�e helemaal goed �s, heeft gewonnen.

Act�v�te�ten Bewegend Leren
 

Zonder praten!
( w�e �s de le�der, w�e de volger?)
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Voor welke groep?
m�dden- en bovenbouw

Benod�gheden:
�eder k�nd kr��gt een hoepel
Muz�ek

Hoe gaat het spel?: 
De hoepels worden �n de ru�mte gelegd.
Op de muz�ek lopen de k�nderen rond.
Wanneer de muz�ek stopt, loop �e naar een hoepel.

�edereen �n de hoepel, pr�ma! Na elke stop verdw��nt één hoepel, maar alle
k�nderen bl��ven �n het spel.

Hoe ga �e d�t oplossen?
Laat de k�nderen zelf met oploss�ngen komen.
Op één been, elkaar goed vasthoudend, hakkepak)

Wanneer stopt het spel?
Wanneer het de k�nderen n�et meer lukt om met meerdere �n een hoepel te
staan.

Act�v�te�ten Bewegend Leren
 

Weer een hoepel m�nder!
( samenwerken )

�n Balans Leren | pag�na 10

https://inbalansleren.weebly.com/


Voor welke groep?
onder- /m�ddenbouw

Benod�gheden:
een zachte bal

Hoe gaat het spel?: 
De groep staat �n een kr�ng.
T��dens het spel mag er alleen gepraat worden door degene d�e de bal ontvangt.
�e mag alleen maar goo�en, wanneer �e oogcontact hebt.
�edereen moet aan de beurt komen.

Spreek van te voren af op welke vraag �e graag een antwoord w�lt hebben.
B��voorbeeld:
- Waar ben �e �n de vakant�e geweest?
- Wat �s �e hobby?
- Wat v�nd �e het leukst op school?
Degene met de bal goo�t de bal naar �emand en d�e geeft antwoord en goo�t dan
de bal weer naar �emand anders. 
Komt �edereen aan de beurt zonder degene b�� de naam te noemen?

Wanneer het goo�en te last�g �s.
Kun �e de bal ook rollen naar elkaar.

Wanneer stopt het spel?
D�t kun �e zelf bepalen, het �s afhankel��k van de spann�ngsboog �e groep.

Act�v�te�ten Bewegend Leren
 

W�e kr��gt de bal?
( samenwerken )
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Voor welke groep?
m�dden- en bovenbouw

Benod�gheden:
Een blad pap�er per groep�e
Een wekker / t�mer

Hoe gaat de act�v�te�t?: 
Verdeel de groep �n groep�es.

Geef elk groep een blad pap�er.
Bespreek met de groep dat �e met elkaar f��ne leefregels w�lt opstellen.
Waar �edereen z�ch goed b�� voelt. De regels moeten pos�t�ef z��n opgesteld.

Geef de groep�es een bepaalde t��d om over een aantal regels na te denken d�e
z�� belangr��k v�nden voor d�t school�aar.

Wanneer de t��d voorb�� �s lezen de k�nderen de regels voor d�e ze hebben
gemaakt.
�e kunt de gehele week met deze regels aan de slag en k��ken en ervaren of ze
b�� de groep passen.
Aan het e�nd van de tweede week kun �e samen 7 regels u�tzoeken en deze met
moo�e letters presenteren.

Act�v�te�ten Bewegend Leren
 

F��ne leefregels!
( samenwerken, ve�l�ge omgev�ng )
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En hoe g�ng het met de act�v�te�ten?
 

Ben �e enthous�ast geworden?
W�l �e wel meer BEWEGEND LEREN �n 

�e groep toepassen?
Maar dan op het geb�ed taal!

 
Dat kan!

Rekenen en spell�ng �s wel te doen, maar wat doe
�e met werkwoorden, z�nsontled�ng of

woordsoorten? Deze vraag wordt vaak gesteld
door leerkrachten en Remed�al Teachers.

 
�k heb een programma ontw�kkeld waarb�� we

door m�ddel van Bewegend Leren onze leerl�ngen
helpen dat de leerstof beter bekl��fd.

 
Het moo�e �s dat ��� het zal z�en �n de resultaten.

Goo� d�e rode pen maar weg!
 
 

Houd onze s�te �n de gaten of ga ons volgen op

L�nked�n of Facebook!

We hebben �nsp�rerende cursussen over

BEWEGEND LEREN met moo�e mater�alen.

 
 

Een f��ne dag!

Meer BEWEGEN, meer BL��E k�nderen!

M E E R  B E W E G E N D  L E R E N ?

https://www.inbalansleren.weebly.com/
https://www.linkedin.com/in/gabrielle-alberink/
https://www.facebook.com/inbalansleren/

