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SPORTKLIMMEN MET
LESKAARTEN
De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) vindt het belangrijk
dat leerlingen op een leuke en uitdagende manier kennismaken met klimmen. Dit kennismakingsproject van NOC*NSF, SLO en de NKBV wil klimmen als sport dichter bij de
jeugd brengen. De lessen die op de leskaarten zijn uitgewerkt, proberen dan ook een
brug te slaan tussen het bewegingsonderwijs in school en het georganiseerde klimmen.
Binnen de klimvereniging en de klimcentra kan de jeugd zich verder ontwikkelen in het
sportklimmen.
Door: Frans Melskens, Chris Mooij, Joris Houben, Chris Hazelebach en Joost Hofman

Klimmen is behalve een basisvorm van bewegen, voor veel

Een aantal scholen is al in het bezit van een traverseer (of

leerlingen een erg uitdagende activiteit in de basisschoolleef-

boulder) wandje. Deze kan worden geplaatst in de gymzaal,

tijd. Het imago van klimmen als ‘gevaarlijke’ sport en het ont-

maar ook buiten op de speelplaats. Een dergelijk wandje biedt

breken van klimwanden werpt voor een aantal basisscholen

voldoende mogelijkheden voor de leskaarten basisonderwijs

mogelijk een drempel op voor het aanbieden van klimmen in

en hoeft niet heel erg duur te zijn. In deze klimlessen maken

de gymles. Met de ontwikkeling van de leskaarten hebben we

leerlingen kennis met de uitdagende kant van klimmen en

daar iets aan gedaan. Dit praktijkartikel geeft een korte toe-

worden fysieke aspecten als evenwicht, kracht en coördinatie

lichting op de opzet en de bedoelingen van de leskaarten. De

geoefend. Daarnaast kan een leerling onder meer om leren

leskaarten zijn op dezelfde manier opgezet als die van bijvoor-

gaan met (val)angst, het coachen van medeleerlingen of door-

beeld basketbal, handbal en korfbal. De SLO heeft het format

zettingsvermogen.

van de leskaarten ontwikkeld. De leskaarten zijn ontwikkeld
door Joris Houben en Frans Melskens, daarbij ondersteund

DE UITGANGSPUNTEN

door Chris Hazelebach en Chris Mooij van de SLO. Dit alles in

De leskaarten zijn gebundeld in een map ‘Kennismaken met

nauwe samenwerking met de NKBV.

klimmen’. De map bevat behalve leskaarten ook een Cd-rom
en informatie over klimwanden op school.

DREMPELS VERLAGEN

We onderscheiden in het aanbod drie fasen met voor iedere

De leskaarten zijn ontwikkeld om de leerlingen kennis te laten

fase een aantal leskaarten per station/onderdeel. De drie fa-

maken met eenvoudige, maar aantrekkelijke klimvormen. Het

sen lopen logisch in elkaar over van klauteren aan toestellen,

klimmen begint met klautervormen aan standaard toestellen

via klimvormen zonder beveiliging dicht bij de grond, naar

in de gymzaal, waarna via een paar tussenstappen wordt toe-

klimvormen mét beveiliging:

gewerkt naar klimvormen uit het sportklimmen in een klim-

• fase 1 (binnenschools) is klimmen aan toestellen in de gym-

centrum. In een tussenliggende stap zien we leskaarten waar-

zaal met voor een deel een link naar de sport (is een verdie-

in dicht bij de grond horizontaal wordt geklommen op een

ping van de leerlijn klimmen en klauteren in het Basisdocu-

traverse klimwandje. Hiervoor is geen dure klimwand noodzakelijk, maar kan worden volstaan met een traverseerwandje.
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in een traverse (dicht bij de grond horizontaal verplaatsen
tegen een klimwand) of klimwand in de gymzaal

2 Touwklimmen: creëren van steunpunten in touwen om te
verplaatsen in (een) touw(en).

• fase 3 (buitenschools) is klimmen op een klimwand onder
de titel: ‘en nu de hoogte in’. Deze fase kent één leskaart:

We bouwen in fase 1 reeds bekende activiteiten verder uit en

klimmen onder begeleiding van een kliminstructeur in een

introduceren een paar nieuwe klimstations. Er wordt gestart

klimcentrum, waarbij de kinderen nog niet zelf beveiligen.

met activiteiten die bij leerlingen bekend zijn. Het starten met
bekende activiteiten zorgt ervoor dat het klauteren en

Na de derde fase – dus buiten het bestek van deze leskaarten –

(touw)klimmen lukt bij de leerlingen. Vanuit deze succesbele-

kunnen de kinderen zelfstandig leren klimmen in de cursus

ving kunnen moeilijkere en complexere bewegingssituaties

‘Indoor Toprope’ die in veel klimcentra wordt aangeboden.

worden aangeboden.

In deze cursus kunnen zij hun klimvaardigheidsbewijs ‘Indoor
Toprope’ halen. Jongeren tot 14 jaar blijven echter steeds

Verder is bij de keuze van de klimkaarten uitgegaan van een

onder begeleiding klimmen. Vanaf 14 jaar kan worden geleerd

basisinventaris van een gymnastieklokaal zoals beschreven in

zelfstandig te zekeren.

het basisdocument. Tevens is gekozen voor opdrachten
die praktisch en haalbaar zijn. Daarbij is uitgegaan van groe-

DE OPZET VAN DE LESKAARTEN

pen van 25 tot 30 leerlingen zoals we die ook tegenkomen in

De lessen zijn uitgeschreven op leskaarten. Belangrijk is dat

de praktijk. Bij elk klimstation gaan we er van uit dat ± vijf

de lessen aansluiten op de leerlijnen en tussendoelen van het

leerlingen kunnen deelnemen. Kleine groepjes, waarvoor is

basisonderwijs. Daarbij is gekeken naar de uitwerking in het

gekozen om redenen van intensiteit en met een aanbod voor

Basisdocument bewegingsonderwijs.

elk niveau van bewegen.

Het specifieke van het klimmen is in het basisonderwijs terug

Er zijn vijf klimstations beschreven waar dus 25 leerlingen

te vinden in de leerlijn klimmen. Het gaat dan om touwklim-

actief kunnen zijn. Zijn er meer dan 25 leerlingen dan kan er

men en klauteren, bijvoorbeeld in klauterramen en klautercir-

voor worden gekozen om een zesde leskaart te introduceren.

cuits. Daarbij komt ook het steile-wandklimmen aan de orde,

Met deze leskaart kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag

dat gebeurt tegen een schuin tot recht klauterraam, waartegen

met het oefenen van knopen en andere kleine activiteiten.

een landingsmat is geplaatst en waarbij de kinderen gebruik
kunnen maken van een touw om omhoog te klimmen.

OPBOUW LESKAARTEN

Een ander belangrijk principe voor de leskaarten is dat alle

Op de voorkant van de kaart wordt de organisatie, het arran-

kinderen intensief en succesvol kunnen deelnemen. Dat bete-

gement, de opdracht en de regels beschreven. Zie voorbeeld

kent: veel beurten en herhalingen, geen lange wachttijden,

bij dit artikel.

klimmen in kleine groepjes en een aanbod waaraan zowel
goede als minder goede bewegers kunnen deelnemen en door

Op de achterkant van de leskaarten worden in aparte kaders

uitgedaagd worden.

didactische tips voor de docent gegeven onder de kopjes
‘loopt het?’, ‘lukt het?’ en ‘leeft het?’

DE OPZET VAN FASE 1: KLIM- EN KLAUTERVORMEN AAN

Onder de kop ‘Loopt het?’ worden mogelijke problemen ge-

TOESTELLEN

noemd die zich voor kunnen doen in de organisatie, te weinig

De twee bewegingsthema’s die voor klimmen en klauteren

beurten, te moeilijk of te makkelijk, te weinig materiaal en

voortkomen uit het Basisdocument bewegingsonderwijs zijn:

dergelijke.

1 Klauteren: creëren en handhaven van voldoende grip of
steun om te kunnen verplaatsen over klautervlakken.

Probleem: te weinig materialen.
• Mogelijke tips om klimmaterialen toe te voegen of groepen
anders in te delen.
Onder de kop ‘ Lukt het bijna?’ worden tips gegeven waarmee
een opdracht die voor bepaalde leerlingen nog te moeilijk is
aangepast kan worden.
Probleem: klimmen is te moeilijk.
• Aanpassen arrangement; lager maken of meer steunpunten
toevoegen.

FOTO: JORIS HOUBEN

• Aanwijzingen om het klimmen te laten lukken.
Onder de kop ‘ Lukt het beter?’ staan tips om het voor de goede klimmers uitdagender te maken.

LICHAMELIJKE OPVOEDING

햴 februari 2008

31

LO 3 2008:LO 3 2008

21-02-2008

10:24

Pagina 32

8SeW#

=W``[e_S]W`_Wf]^[__W`

EfSf[a`&

Hekj[ab_cc[d

#&

Eh]Wd_iWj_[

 EfSf[a`_Wf'^WWd^[`YW`,#]^[__Wd%iSUZfWdeW`#eUZW[VedWUZfWd

7hhWd][c[dj

Á#DWUZfiS`VdW]_Wf$]^[_TS`W`
Á%"Ef[U]Wde[`'hWdeUZ[^^W`VW]^WgdW`
Á'DagfWel[WhWdVWdab[`VWlW^We]SSdfhaadhaadTWW^VW`
Á#Bk^a`aXTS`]S^eiSUZfb^W]

EfZhWY^j
LWh_Wj_[i

H[][bi

b

=^[__WfZS`VW`W`haWfW`abVWYW]^WgdVWef[U]WdeabZWfiS`VdW]a_ZaaY
W`iWWda_^SSY 6WeUZW[VedWUZfWdl[WfWdabfaWaXWdha^YW`eVWdWYW^eiadVf
YW]^a__W`W`fW^fZWfSS`fS^XagfW`
ÁHS`hWW^ef[U]Wde`SSd_[`VWdef[U]Wde
ÁHS`V[UZfT[\W^]SSd`SSdhWdVWdg[fW^]SSd
ÁHS`S^^Wef[U]WdedWUZfTahW`W^]SSd`SSd^[`]eW`dWUZfeg[fi[\]W`V
ÁEf[U]Wdeaa]SS`VWa`VWd]S`fhS`VWebadfW`S^ea`VWdYdWWbbS]]W`
ÁEf[U]Wdeaa]SS`VWTahW`]S`fhS`VWebadfW`bSe^SfWdfWl[W`
ÁEf[U]Wdeaa]abVWhWdf[US^WTS^]W`id[\h[`Ye]^[__W`

 IjWhjh[][b
Á4WY[`T[\VWefSdfef[U]WdefiWWef[U]WdefWYW`W^]SSdaX_WfWW`EWdab
Á:S`VW`W`haWfW`S^^WW`abVWef[U]Wdeb^SSfeW`
 Ijefh[][b
ÁEfabTahW`T[\VWW[`Vef[U]WdefiWWef[U]WdefWYW`W^]SSdaX_WfWW`7Wdab
ÁEfabS^e\W%XagfW`ZWTfYW_SS]f-bdaTWWdZWf[`WW`ha^YW`VWTWgdfab`[Wgi
Á=^[_VWe`W^efWiWYa_^SSY
ÁE^g[fSUZfWdSS`abVWiSUZfb^W]S^e\W]^SSdTW`f_Wf]^[__W`
ÁDee_jW\ifh_d][d
 M_ii[bh[][b
ÁEfSdfS^eVWhaadYSS`VW]^[__WdiWWdabVWYda`VefSSf

Beefj^[j5
?aWfW`VW^WWd^[`YW`fW^S`YiSUZfW`1

 J_fi
Á>SSffiWW^WWd^[`YW`fWYW^[\]efSdfW`[`VWfiWWhWdeUZ[^^W`VW]^[_TS`W`

6gdXfWW`^WWd^[`Y`[WffW]^[__W`ab
ZWfiS`VdW]W`ZWWXfZ[\!l[\_aW[fW
_WfVWZaaYfW1

ÁLWfZWfiS`VdW]eUZg[`
ÁA`VWdefWg`VW]^[__Wd
Á?SS]]^W[`WbSe\Wela`VWdabVWef[U]WdefWefSS`
Á=^[_fafZS^hWdiWYWW`VS`iWWdfWdgY
Á=^[_WW`da`V\Wa_ZWfiS`VdW]

Bkaj^[jX_`dW5
H[`VfWW`^WWd^[`YZWf_aW[^[\]!W`Y
a_fafTahW`SS`fW]^[__W`abVW
ef[U]Wde1

 J_fi
ÁLWfZWfiS`VdW]eUZg[`
Á?SS]_WWdefWg`bg`fW`Vaad_WWdef[U]WdefWb^S]]W`
ÁLWfa`VWdSS`ZWfiS`VdW]WW`fdShWdeWdagfWg[f_Wfef[U]Wde
Á=^[_laZaaYS^e\WVgdXfW`]^[_VS`iWWdSX
Á=[\]WWdefW`YSVS`bSe]^[__W`
Á=^[_la`VWdabVWef[U]WdefW^WffW`a_ZaaY
ÁLadYVSf\WefWWVeab%bg`fW`efWg`ZWTf-ab$haWfW`W`#ZS`VaXab$ZS`VW`W`
 #haWfefS\WefST[W^Wd
Á=^[_a`VWdSS`ZWfiS`VdW]VWfdShWdeWdagfWZWW`W`iWWd

?aWfWW`^WWd^[`YfWYdafWefSbbW`
_S]W`1

ÁB^SSfeVWef[U]WdeV[UZfWdT[\W^]SSd
ÁB^SSfe_WWdef[U]Wde
Á>SSf^WWd^[`YW`lW^XVWef[U]Wdeb^SSfeW`
Á?SS]WW`]^W[`WfgeeW`bSeÅabid[\h[`YÆabWW`hWdf[US^WTS^]

9^[\VfWW`^WWd^[`YT[\WW`bSeÅab
id[\h[`YÆabWW`hWdf[US^WTS^]efWWVe
iWY1

ÁLWfZWfiS`VdW]eUZg[`
Á4[`VWW`fagif\WefdS]a_VWhWdf[US^WTS^]S^ehaWfefWg`
ÁA`VWdefWg`VW]^[__WdVaadl[\`haWffWYW`ZWfiS`VdW]fWVgiW`
ÁBdaTWWdVWhaWf[WfeZaYWdfWb^SSfeW`W`Wd_WfZWfYWi[UZfabefWg`W`
ÁAWXW`WWdef^SSYT[\VWYda`V

Bkaj^[jX[j[h5
LeehZ[[Y^j[ab_c][_j[d
=^[__W`VW^WWd^[`YW`e^WUZfe_Wf
]^W[`WTS^S`ehWdefad[`YW`a_ZaaY
abS^^W]^WgdW`1

 J_fi

B[[\j^[j5
H[`VW`^WWd^[`YW`ZWfW`Ya_abVW
ef[U]WdefW]^[__W`1

 J_fi
ÁLWfWW`fdShWdeWdagfWg[fa`VWdSS`ZWfiS`VdW]
ÁB^SSfe_WWdef[U]WdeiSSdVaadVW]^[__Wde_WWdefWg`bg`fW`ZWTTW`
Á=^[__WWW`YWWXSS`i[\l[`YW`
Á=^[_laZaaYS^e\WVgdXf

4^[\XfZWf]^[__W`g[fVSYW`VYW`aWY1

Á:SS^W`]W^Wef[U]WdeiWYlaVSfVWdagfW_aW[^[\]WdiadVf
Á>SSf^WWd^[`YW`lW^XWW`dagfW_S]W`
Á4^[`VVaW]VW]^[__WdeV[WVWSS`i[\l[`YW`ha^YW`hS`VWiSUZfWde
ÁIWVefd[\V\W,i[W]^[_fVWdagfWe_WfVW_[`efWXagfW`1
ÁIWVefd[\V\W,i[W]^[_fWW`dagfWZWfe`W^ef1
Á=^[__Wf#TWW`
Á=^[_ZWW`W`iWWdabVWef[U]Wde_Wf#ZS`V
Á=^[_e^[`YWdW`V`SSdTahW`-fW^]W`eVaadWW`YSf`SSdSUZfWdW`W`ZWfha^YW`VW
 YSfiWWd`SSdhadW`

BWj[h
K_jXekmce][b_`a^[Z[d0

ÁEbdWW]SXa_VWef[U]WdehS``aX_WWdVWdW]^WgdW``[WffWYWTdg[]W`
Á:SS^fW^]W`eWW`ef[U]WdiWYV[W`[Wf_WWdYWTdg[]f_SYiadVW`
Á=^[_S^^WW`abVWef[U]WdehS`#]^Wgd
Á=^[_S^^WW`abVWhWdf[US^WTS^]W`

ÁLWfZWfiS`VdW]eUZg[`laVSfVW]^[__WdeSS`VWSUZfWd]S`f[`VWahWdZS`Y]^[__W`
ÁEbWW^Jm_ij[h_WffiWW]^[__WdeabZWfiS`VdW]^SSYT[\VWYda`V-abUa__S`Va
 b^SSfeW`l[\WW`ZS`VaXWW`haWfabWW`TWbSS^VW]^Wgd-i[WabVWYda`VefSbf[eSX
Á=^[_VWahWdZS`YS^^WW`_WfVWZS`VW`
ÁB^SSfeZS`VW`W`haWfW`abSXYWebda]W`]^WgdW`[`VWahWdZS`Y
ÁB^SSfeVWhaWfW`abebadf#hS`WW`dWUZfiS`VdW]ZS`VW`abebadf%W`bdaTWWdhS`g[f
 l[f_WfWW`ebda`YWW`laZaaY_aYW^[\]WebadffWbS]]W`

Voor de echte klimgeiten??

kort en duidelijk met tekst en foto het arrangement omschre-

Gaat het klimmen goed?

ven en de opdracht die de leerlingen moeten gaan uitvoeren

• Aanpassen arrangement, verhogen of minder/moeilijker

met bepaalde regels. De achterkant is bedoeld voor de docen-

steunpunten, klimroute verleggen.
• Tips om het klimmen te veranderen of efficiënter te maken.

ten om hen te ondersteunen in het neerzetten en onderhouden van goede leersituaties. Groepen die goed zelfstandig
kunnen werken, kunnen ook zelf aan de slag met de kaarten.

Onder de kop ‘Leeft het?’ staan veranderingen omschreven
om leerlingen die nog bang zijn te helpen of voor die leerlin-

HOE SLUITEN DE KAARTEN NU AAN BIJ DE NIVEAUVER-

gen die het klimmen saai beginnen te vinden.

SCHILLEN VAN LEERLINGEN?
Bij het schrijven van de opdrachten voor elk station zijn we er-

Klimmen is eng.

van uitgegaan dat de opdracht zo omschreven moet zijn dat

• Arrangement verlagen, met makkelijker steunpunten, en

het merendeel van de leerlingen kan deelnemen.

meer hulp en steun bieden.
• Duidelijke aanwijzingen om het klimmen te laten lukken.

Kijken we naar de niveaus uit het Basisdocument Bewegingsonderwijs, dan spreken we hier over de niveau 1 leerlingen.
De opdracht is dus zo geschreven dat vrijwel alle niveau 1

De klimopdracht wordt saai.

leerlingen succesvol deel kunnen nemen.

• Tips om het klimmen spannender te maken, bijvoorbeeld

Zoals hierboven aangegeven bestaat de achterkant uit tips

materiaal meenemen, klimmen met een blinddoek.

rond de vragen ‘loopt ‘t?’, ‘lukt ‘t het bijna?’, ‘lukt ‘t beter?’ en
‘leeft ‘t ?’

32

Er is dus steeds een duidelijke opbouw in de klimkaarten. We

Hiermee kunnen de opdrachten worden aangepast voor indi-

gaan er van uit dat leerlingen onder leiding van een docent

viduele leerlingen en ook kan leerhulp op maat worden gebo-

helpen met het opbouwen van de klimstations. De voorkant

den.

van de kaart kan leerlingen hierbij ondersteunen. Hier staat

Lukt’t bijna: Die leerlingen die nog wat moeite hebben met het
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ÁE^SWW`TWgdfahWd
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efg]\WW`VSSd`SVWZS`VW`
Á=^[_l[ffW`VTahW`ababVWTS`]_WfZS`VW`W`haWfW``SSdVWahWd]S`f
Á4S^S`UWWdahWdVWTS^]hS`VWa_YW]WWdVWTS`]`SSdVWahWd]S`f

=a_fWW`^WWd^[`Y`[Wf_WfVWhaWfW`
abVWTS`]1

ÁLWfVWTS`]eUZg[`_Wf`]S`fabVWYda`VaXab`]Sef]ab
ÁLWfWdWW`efaW^T[\laVSfZWfabefSbbW`YW_S]]W^[\]WdYSSf
Á>aab_WfVWhaWfW`abfWYW`VWTa]bafW`W`^WYVS`VWhaWfW`abVWTS`]
Á:W^bW^]SSd

Bkaj^[jX[j[h5
LeehZ[[Y^j[ab_c][_j[d
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 J_fi
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6gdXfWW`^WWd^[`Y`[WffW]^[__W`aXfW
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Á?SS]efWg`bg`fW`abVWYda`ViSSdabWW`]^[__Wd_SYefWg`W`_WfVWhaWfW`
ÁA`VWdefWg`VW]^[__Wd
Á=^[__W`TahW`ahWdVWTS`]
Á4S^S`UWdW`TahW`ahWdVWTS`]

4^[\XfZWfg[fVSYW`VYW`aWY1

ÁHWdZaaYVWe[fgSf[WVaadVWTa]ZaYWdfW_S]W`W`SS`VWS`VWdW]S`fVWTS`]^SfW`
efWg`W`abVWdW]efa]aX[`VWd[`YW`
Á4[`VS`]WdefWW]^[`f\WeSS`VWTS^S`UWWd^SfhS`VWTS`]V[WVW]^[__Wde_aWfW`
^ae_S]W`W`a_ZS`YW`la`VWd_WfVWhaWfW`SS`VWYda`VfW]a_W`
ÁIWVefd[\V\W,i[W]^[_fZWfhSS]efZWW`W`iWWdla`VWd_WfVWhaWfW`VWYda`VfWdS]W`1
Á?SS]VgaÆeV[WhWdTa`VW`_WfWW`fagif\WTW[VW`abVW]Sef_aWfW`g[f]a_W`
ÁEfSdffWYW^[\]Wdf[\VSS`fiWW]S`fW`laVSfVW]^[__WdeW^]SSd_aWfW`bSeeWdW`
ÁEfSdf_WfWW`^[`f\Wa_VSf\WZS^hWdiWYW_WfWW`S`]WdefWW]SS`VWTS`]TWhWef[Yf
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EfSdfS^eVWhaadYSS`VW]^[__Wd]^SSd[e_Wf]^[__W`
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ÁHWdZaaYVWTa]W`b^SSfeVWTS`]eUZg[`
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Á=^[__WfTW[VWZS`VW`SS``]S`f
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Á=^[_d[UZf[`YVWhaWfW`
Á=^[_hS`VWTa]`SSdVW]SefW`bdaTWWdabVW]SeffW]^[__W`

Á:S`YVWTS`]SS`&d[`YW`ab#'_ZaaYfWW`^SSfVW]^[__WdehS`SXVW]Sef[`efSbbW`
a_SS`VWS`VWdW]S`fabVW]SeffW]^[__W`
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Á=^[_hS`VWTa]`SSdVW]SefW`bdaTWWda_VW]SefZWW`fW]^[__W`
ÁEfSdfabVW]Sef]^[_a`VWdVWTS`]W`hWdha^YW`eaa]a`VWdVWTa]VaadW`VS`bSeWdab

uitvoeren van de opdracht vragen gerichte aandacht. Voor hen

tuaties te kunnen introduceren. De klimkaarten kunnen alle-

worden activiteiten of opdrachten aangeboden die aansluiten

maal tegelijk in één les aangeboden worden maar ook als een

bij hun niveau en wordt in de eerste plaats ingezet op het luk-

activiteit in een serie lessen. We gaan er van uit dat elke kaart

ken. Dit vraagt vaker om aanpassingen in het arrangement of

zo is beschreven dat een les verschillende keren achter elkaar

om goede leerhulp.

herhaald kan worden. Als we leerlingen echt iets willen leren

Lukt’t beter: Dit is voor die leerlingen die al makkelijk klim-

dan zullen we deze kaarten meerdere malen achter elkaar

men en klauteren en die al snel toe zijn aan een nieuwe uitda-

moeten aanbieden.

ging. We spreken hier van de niveau 2 en 3 leerlingen. Hiervoor zijn opdrachten en aanpassingen bedacht om ze te kun-

Het hele project wordt mogelijk gemaakt door financiële

nen introduceren in een moeilijkere en complexere situatie.

ondersteuning van NOC*NSF en in nauwe samenwerking

Leeft’t: Er zijn leerlingen die hoogtevrees hebben of ergens

met SLO.

een nare ervaring hebben opgedaan met vallen. Voor angstige
leerlingen hebben we tips en ideeën opgeschreven. Voor de

MEER INFO

meeste kinderen is klimmen echter helemaal te gek. We heb-

De map met leskaarten is nu beschikbaar bij de Koninklijke

ben geprobeerd om leuke en uitdagende ideeën op papier te

Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) en kost

zetten om kinderen een lange tijd in een boeiende, uitdagen-

€ 22. Voor meer informatie en bestellingen kan contact wor-

de en leerzame klimsituatie bezig te laten zijn en ze optimaal

den opgenomen met de NKBV, Joost Hofman,

te laten genieten van hoe leuk klimmen kan zijn.

tel.: 034 840 9521 of via de website

Tenslotte: onder het kopje ‘Later’ staan nog mogelijkheden

http://www.nkbv.nl/webwinkel, daarna doorklikken op lesma-

voor het uitbouwen van het arrangement, bijvoorbeeld voor

teriaal.

latere lessen.
Correspondentie: f.melkens@tendue.nl en of c.mooij@slo.nl
We hopen met deze kaarten kinderen in betekenisvolle klimsi-
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