T O P ic

Beschrijvingen van en
ervaringen met…..
drie methoden bewegingsonderwijs PO

In dit topic: leermiddelen met methodes kijken we in dit artikel
naar drie methodes die al een tijdje op de markt zijn. Uitgebreidere
informatie is te vinden op de site van de SLO.

Door: José Lodeweges en Marco van Berkel

D

Door het Kenniscentrum Leermiddelen
(KCL) van SLO (nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling) zijn de volgende drie
methoden voor bewegingsonderwijs in het
primair onderwijs beschreven:
● B
 asislessen bewegingsonderwijs (Elsevier)
● B
 ewegen samen regelen (Bewegen samen
regelen)
● P
 lanmatig bewegingsonderwijs (Pearson)

De beschrijvingen zijn gemaakt door een vakinhoudelijk medewerker. Er is gebruikgemaakt
van het KCL-format dat de volgende inhoudelijke
aandachtspunten heeft: samenstelling, vormgeving, didactische uitgangspunten en doelstellingen,
leerstofinhoud, leerstofordening, planning/tijdsinvestering, didactiek (instructie en werkvormen),
zelfstandig werken, differentiatie, ICT, aansluiting/
afstemming en implementatie. In de beschrijvingen zijn geen beoordelingen opgenomen.

Basislessen bewegingsonderwijs

Samenstelling
De vernieuwde Basislessen bewegingsonderwijs deel 1 bevat veertien katernen met een
basisopstelling voor lessen bewegingsonderwijs aan groep 3 t/m 8. In het katern Inleiding
staan tips voor de gebruiker, hoe de leerkracht om kan gaan met verschillen tussen kinderen
en de achtergrond van de methode. In een katern Planning staat een overzicht van de
beschreven bewegingssituaties, een nieuwe planning voor deel 2, verschillende jaarroosters,
een overzicht van de kerndoelen, leerlijnen en bewegingsthema’s en een toelichting op de
buitenlessen. Daarnaast zijn in een katern zes buitenlessen beschreven en via de website
www.in-beweging.net zijn negen suggestielessen beschikbaar. Basislessen bewegings
onderwijs deel 2 bevat 21 basisopstellingen met vooral spellessen. De werkbladen zijn
kaarten met de materialen en opstellingen van iedere basisles met een korte beschrijving
van de opdracht voor de kinderen.

Bewegen samen regelen

Samenstelling
Bewegen samen regelen bestaat uit drie activiteitenmappen, namelijk voor groep 3/4, 5/6
en 7/8. Daarnaast is er een website www.bewegensamenregelen.nl of www.bewegeninhetbasisonderwijs.nl. Iedere map bevat tien lessen met drie tot vijf bewegingsactiviteiten.
De lessen bestaan uit een overzichtskaart van de zaalindeling en daarna per activiteit een
uitwerking op drie pagina’s van de opstelling van de materialen, de opdracht voor de kinderen en de regels bij de activiteit en een kaart met tips voor de leerkracht. Ook bevat het een
basisinventarislijst voor een gymnastieklokaal.

Bij de beschrijving van de samenstelling van deze
drie methoden staat er het volgende:

Planmatig bewegingsonderwijs

Samenstelling
Planmatig bewegingsonderwijs bestaat uit zes mappen, namelijk voor groep 2/3, 4, 5, 6,
7, 8 en drie dvd’s voor Bewegen op Muziek. Iedere map bevat een inleiding van 28 pagina’s
met daarin beschreven de visie op (bewegings)onderwijs, de uitwerking van de leerstofgebieden (betekenisgebieden) en een toelichting bij de rapportages op groepsniveau en op
individueel niveau. Daarnaast zijn er 64 lessen uitgewerkt met drie activiteiten per les. In
de bijlagen zijn de gebieden Stoeispelen en Bewegen op Muziek uitgewerkt, zijn verdiepingsactiviteiten beschreven, staan de minimumdoelen per betekenisgebied, kaarten voor
rapportage op individueel- en groepsniveau plus een overzicht van de voor deze lessen
noodzakelijke materialen.
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De beschrijvingen zijn te vinden op www.leermiddelenplein.nl. Ga
naar ‘Leermiddelen vinden’ en zoek op titel. Ga vervolgens naar het
tabblad ‘Beschrijving’.
Ook kunnen de drie methoden op kenmerkende punten met elkaar
vergeleken worden. Kies daarvoor bij iedere titel de optie: ‘Voeg toe
aan vergelijking’.

Ervaringen van gebruikers
Als een school op het punt staat een (nieuwe) methode te kiezen
kan de mening van andere gebruikers ook een rol spelen. Daarom
worden bij de methoden ook praktijkervaringen opgenomen van (vak)

leerkrachten of combinatiefunctionarissen, die met het materiaal werken. Die ervaringen worden eveneens aan de hand van een format
gemaakt. Daarbij komen veel van bovengenoemde aandachtspunten
terug en is aandacht voor de context waarbinnen het materiaal is
gebruikt en feedback van leerkrachten en leerlingen.
Ook deze ervaringen bij de drie methoden zijn binnenkort te vinden
op www.leermiddelenplein.nl, via het tabblad ‘Ervaring’. Helaas zijn
op dit moment nog niet van alle genoemde methoden ervaringen
voorhanden. Mocht u zelf met één van deze methoden werken en uw
ervaringen willen delen? Stuur dan een e-mail naar José Lodeweges
om meer informatie te ontvangen. �❚
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