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In
Samenspel
Ontwikkel je je
zeker wel

Informatie- en
inspiratiekrant
SPELEN EN BEWEGEN = ONTWIKKELEN

IN DIT NUMMER

Het samenspel van onze
hersenen

Het samenspel van onze hersenen

Door Henriette Mol

In deze rubriek deelt de speeldokter ervaringen die haar
inspireerden. Voel de vonk ;)!
Pagina 5

Heb je genoten van je vakantie? Wat maakte
deze vakantie zo fijn? Neem eens even de tijd
om daar bij stil te staan. En lees verder
wanneer je één of twee dingen of momenten
bedacht hebt.
Oh, ben je al zover? Of gun je jezelf niet de
tijd om even stil te staan? Heb je alweer het
gevoel dat je vanalles moet? Is je vermogen
om te genieten van wat zich aandient alweer
verdrongen door je drang om zaken onder
controle te houden of de druk om produktief
te zijn? Of slaag je er in om relaxed aan de
slag te gaan en te genieten van wat je doet,
terwijl je de tijd in de gaten houdt?
Hoe beter je hersenhelften samen werken,
hoe meer je in balans bent en zult blijven. En
hoe evenwichtiger je de tijd tussen vakanties
door zult brengen. En hoe minder je naar het
einde van de dag en vakantie zult snakken.
Hersenen en leren
Dat geldt ook voor kinderen. Wanneer
kinderen tijdens leerprocessen overwegend
één hersenhelft inzetten, verloopt hun
leerproces minder soepel. Bij rekenen
bijvoorbeeld, kunnen kinderen die prima
overweg kunnen met abstracte symbolen en
foutloos rijtjes sommen kunnen maken,
problemen hebben wanneer ze iets moeten

uitrekenen naar aanleiding van een
verhaaltje. Wanneer ze niet beide
hersenhelften inschakelen, zullen ze de
samenhang niet zien en niet weten of ze
moeten vermenigvuldigen of delen. Zo zijn
er voorbeelden te geven op het gebied van
schrijven, lezen… noem maar op. Met spelen
en bewegen activeren we zenuwcellen in
onze hersenen. We stimuleren goede en
snelle verbindingen die nodig zijn voor
cognitieve (leer)processen. Vandaar dat we
dit schooljaar beginnen met een krant over
het samenspel van onze hersenen.
En verder?
In dit nummer lees je ook ervaringen van de
speeldokter en uitkomsten van de
Speeldokter Pilot in groep 3 van een
basisschool in Breda. Je kunt lezen hoe je
kinderen gelukkig kunt maken met La
Chouffe bier. En ‘Moddervarkens’ is het spel
dat uitgebreid wordt toegelicht. Zou je willen
dat de tijd af en toe stil stond. Of is het tijd
voor je leerlingen om (beter) te leren
klokkijken? Laat je dan inspireren door het
artikel van Brenda de Vliegher over Time
Freeze. Tot slot vind je in de nieuwe rubriek
‘Zoekertjes’ spellen die waardevol zijn en
bijna niet meer te krijgen.
Veel plezier met dit tweede nummer!

Hoe beter het samenspel tussen delen van onze
hersenen, hoe gemakkelijker het schoolse leren. Hoe
werkt dat? En hoe kun je hier mee spelen?
Pagina 2

De speeldokter vertelt

Reuzenbellen met
kabouterbier
La Chouffe bier is héél goed voor
de ontwikkeling van ieder kind.
Hoe kun je het wijs inzetten?
Pagina 6

Time freeze
Hoe laat je leerlingen systematisch oefenen met
klokkijken zonder tijd te verliezen? Brenda de Vliegher
bedacht een geweldig leuke manier.
Pagina 7

Uitkomsten Pilot Speeldokter

Wat heeft de Speeldokter Pilot opgeleverd? Lees hier de
uitkomsten en conclusies.
Pagina 8

Moddervarkens: een geweldig spel
Wordt Kleine Fische naar de tweede plaats verdrongen
door Moddervarkens? Wat stimuleer je met dit spel? En
wat maakt het leuk?.
Pagina 11

Nog meer inspiratie?
Wil je live meer inspiratie opdoen? Kom dan naar een
cursus, training, workshop of schrijf je in voor de
opleiding tot NLSPEL-coach of speeldokter.
Pagina 13

Zoekertjes

Kom je één van deze spellen tegen: kopen! Ze zijn leuk
en zinvol en gaan uit de handel!
Pagina 14
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Het samenspel van onze
hersenhelften
door Henriette Mol

”Te weinig bewegen en spelen betekent te weinig prikkeling en
stimulatie en dus te weinig ontwikkeling. “
Marijke van Vuure
“Setzen Kinder während des Lernprozesses vorwiegend nur eine
Gehirnhälfte ein, so muss es zu Lernschwierigkeiten kommen, da die
Speziellen Fähigkeiten der anderen Hemisphäre fehlen.’
Brigitte Haberda

Gebruik je hersens!

Als je moet kiezen, wil je dan:

De meeste mensen hebben een goed
stel hersens. En de kunst is om onze
hersens goed te gebruiken. Het is goed
onze hersenhelften te activeren, evenals
de samenwerking daartussen. Niet
alleen links en rechts. Ook voor èn
achter! Bij lezen bijvoorbeeld gebruik je
de gebieden die rood zijn weergegeven
(Van Vuure 2011).

Goed namen kunnen onthouden of
goed gezichten kunnen onthouden?
“
Goed details kunnen waarnemen of
goed overzicht hebben?
Goed kunnen plannen en vooruit kijken of kunnen improviseren en genieten van
het moment?
Dingen kunnen analyseren of
verbanden kunnen zien?
Een goed tijdsbesef hebben of
een goed ruimtelijk inzicht hebben?
Bij muziek je richten op teksten of
genieten van ritmes en klanken?
Dingen goed uit je hoofd kunnen leren of dingen goed kunnen begrijpen?
De namen van objecten kunnen onthouden of de functie van een object kennen?
Dingen kunnen reproduceren of
iets nieuws kunnen bedenken?
Snel technisch kunnen lezen of
goed kunnen begrijpen wat je leest?
Een probleem kunnen analyseren of
oplossingen kunnen bedenken?
Zaken één voor één af kunnen werken of meerdere dingen tegelijk kunnen doen?
Met je rechteroog kunnen kijken of
met je linkeroog?
Je rechterbeen kunnen bewegen of
je linkerbeen?
Weloverwogen kunnen zeggen wat je wilt of spontaan dingen eruit kunnen flappen?
Of kies je liever niet? Het hoeft niet… En je leven is vast plezieriger wanneer je
iemand herkent èn zijn naam ook weet. Wanneer je geniet van muziek in zijn
totaliteit. Wanneer je kunt genieten van het moment en ook in staat bent om de tijd
in de gaten te houden. Wanneer je met beide ogen kunt kijken en op twee benen
kunt staan. Als je dàt wilt, zorg er dan voor dat je je hersenen helemaal inschakelt.
Met spelen en bewegen kun je je hersenhelften activeren; beurtelings en gelijktijdig.
Ook kun je daarmee de samenwerking tussen je hersenhelften stimuleren. Zowel
links en rechts, als voor en achter.

Hersenen en bewegen
D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T
W3LK3 GR0T3 PR35T4T135 0N23
H3R53N5N 1N 5T44T 21JN. 1N H3T 83G1N
W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK D323
T3K5T T3 L323N, M44R NU K4N J3 H3T
W44R5CH1JNL1JK 4L W4T 5N3LL3R
L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N.
D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3
L33RV3RM0G3N V4N 0N23 H3R53N5.
KN4P H3? D323 M3D3D3L1NG M4G J3
K0P13R3N 3N V3RD3R V3R5PR31D3N.

Zoals je wellicht weet, stuurt de
linkerhersenhelft de rechterkant van
ons lichaam aan. En de linkerkant
van ons lichaam wordt aangestuurd
door de rechterhemisfeer. Realiseer
je je ook dat bewegingen van de
rechter lichaamshelft de linkerhersenhelft activeren? En dat de
rechterhersenhelft gestimuleerd kan
worden door bewegingen van de
linkerlichaamshelft? Waarvoor zou
je dat willen? Denk bijvoorbeeld
eens aan leren schrijven.

Uit: Rechnen – keine hexerei van Brigitte Haberda*
* De blauwe illustraties in dit artikel komen uit dit
boek.
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Van tekenen naar schrijven
Tijdens hun eerste schrijfpogingen,
tekenen jonge kinderen “letters”.
Wanneer iemand tekent wat hij ziet,
gebruikt hij vooral zijn rechterhersenhelft. Vanaf groep 3 is het voor de
meeste kinderen goed om om te leren
gaan met abstracte symbolen. Rond die
leeftijd zijn bij de meeste kinderen de
neurale verbindingen aangemaakt die
nodig zijn om te leren lezen (Van Vuure,
2011) . Wanneer met lezen begonnen
wordt voordat de daarvoor benodigde
verbindingen in de hersenen ontwikkeld
zijn, ontstaat er een ingewikkelde
situatie: er worden neurologische
omwegen gecreëerd waardoor de
afstand naar het benodgde gebied
langer wordt. Door deze langere afstand
gaat het lezen langzamer, wordt het
moeilijker en is er een grote kans op het
ontstaan van een leesprobleem (Van
Vuure, 2011). Schrijven is een nòg
complexer proces dan lezen. Daarvoor is
nog meer samenwerking nodig tussen
hersengebieden. Wanneer een kind gaat
schrijven, is het belangrijk dat het lussen
kan maken in beide richtingen.

Met de analytische hersenhelft wordt de
bewegingsrichting met de klok mee
geassocieerd. Remmen blokkades de
toegang tot deze hersenhelft, dan wordt
het schrijven van karakters in deze
bewegingsrichting beïnvloed. Wanneer
je de bovenstaande beweging vlot laat
maken, wordt zichtbaar of een kind hier
moeite mee heeft. Dat geldt ook voor de
volgende beweging, die geassocieerd
wordt met de rechterhemisfeer.

Wanneer de beweging in één van
beide richtingen niet vrijelijk
gemaakt kan worden, zul je dat
terug zien in de manier waarop een

kind getallen schrijft:

3
samenwerking tussen de linker- en
rechterhersenhelft.

Ervaar het switchen tussen je
hersenhelften met het
tekenen van:

Een onregelmatige schrijfwijze van
leerlingen kan in eerste instantie als op
zichzelf staand karakteristiek
getolereerd worden. Wanneer bij het
rekenen echter bepaalde prestaties
neergezet moeten worden, moeten de
specialistische vaardigheden van beide
hersenhelften onbelemmerd kunnen
worden ingezet.
Werkt een kind hoofdzakelijk met zijn
intuïtieve hersenhelft, dan wordt het
omgaan met cijfers lastig. Zulke
leerlingen besteden weinig aandacht
aan details. In dat geval worden getallen
vaak verkeerd opgeschreven of over het
hoofd gezien in een getallenrij.
Deze kinderen hebben een goed
ruimtelijk inzicht, dat een solide basis
vormt voor geometrie. Alleen staat
geometrie pas op het programma van de
middelbare school. Bovendien ontbreekt
het hen dan vaak aan de nauwkeurigheid
die nodig is om hierbij goede cijfers te
halen.

Beter rekenen bij samenwerkende
hersenhelften
Uit onderzoek van de Duke universiteit en de
universiteit van Michigan blijkt dat er tijdens
het uitvoeren van rekentaken veel
samenwerking plaatsvindt tussen de linkeren de rechterhersenhelft. Mensen met de
sterkste connectie tussen linker- en
rechterhemisfeer lossen optel- en
aftreksommen het snelste op (augustus
2012). Klik hier voor het oorspronkelijke

bericht.

Hersengymnastiek
Het is dus voor ieder kind zinvol èn
belangrijk de hersenen op een goede
manier te activeren. Evenals de

Met tekenen kun je ook met je hersenen
spelen. Op de site van ‘educatie en
school’ vind je een heel eenvoudige en
leuke tekenoefening (voor het tekenen
van bovenstaande gezichten/vaas)
waarmee je het switchen tussen je
hersenhelften kunt ervaren. Daarnaast
vind je er een paar opdrachten om daar
verder mee te spelen: ervaar-switchentussen-je-hersenhelften. (klik!)
“Beide hersenhelften evenals de
integratie tussen de hersenhelften
kunnen gestimuleerd worden door
spelletjes in combinatie met bewegen.”,
is één van de conclusies van de
speeldokter. Door bewegingsoefeningen
wordt het gebied van de hersenschors
gestimuleerd dat onze motoriek stuurt.
Haberda stelt in haar superboek
“Rechnen – keine Hexerei” dat de
hersenstructuren die het denken en het
gevoel voor hun rekening nemen, zeer
dicht bij dit motorisch gebied liggen.
“Doordat in de hersenen impulsen de
neiging hebben zich uit te breiden en
zich toegang verschaffen tot
aangrenzende weefselgebieden, werkt
een verandering in het motorische
gebied door op het denken en voelen.”,
aldus Haberda.
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Haberda haar boek staat vol oefeningen,
met leuke illustraties. De oefeningen zijn
gericht op basiscondities die
noodzakelijk zijn voor schoolse
vaardigheden. Per groep oefeningen
heeft ze iets bedacht, zoals
bovenstaande puzzel, waarmee je op
een speelse manier de oefeningen kunt
herhalen. Link naar dit boek.

Hersenhelftspeeltest
Noboyuki Kayahara heeft een leuke
optische illusie gemaakt van een
dansende vrouw. Klik eens op
hersenhelftspeel"test" en kijk eens welke
kant deze vrouw op danst? Zie je haar
tegen de klok in dansen, is je
linkerhersenhelft ingeschakeld. Danst ze
voor jou met de klok mee, is je
rechterhersenhelft actief. Hier kun je mee
spelen, en beurtelings je hersenhelften
activeren. En je vermogen om flexibel te
schakelen daartussen vergroten. Hoe doe
je dat? Kijk nu eens met één oog. Met
rechts zul je de danseres tegen de klok in
zien dansen, dek je je rechteroog af, danst
ze de andere kant op. Toen ik een stukje
tekst las, zag ik haar direct de andere kant
op draaien. Keek ik door het raam en
begon ik ergens over te fantaseren, dan
danste ze weer met de klok mee zodra ik
weer naar het scherm keek. Daarna werd
het voor mij een uitdaging om een stukje
tekst te lezen en de danseres met de klok
mee te laten dansen. k vind het leuk
hiermee te spelen, vandaar dat ik het
‘hersenhelftspeel”test” genoemd heb.

Interesssante links:
Site van ‘onderwijs maak je samen’ over
braingym:
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/
actueel/beter-leren-en-presteren-metbraingym/
Zeer recent bericht over nieuwe
inzichten ten aanzien van
hersenactiviteit tijdens lezen (Nu.nl 7
augustus 2013)
Engelse samenvatting van deze
onderzoeksbevindingen
Filmpje over rekenen op zijn Japans
(visuele methode)
Site van Marijke van Vuure, auteur van
het geweldige boek “Dyslexie en
touwtje springen (dat een must is voor
iedere leerkracht!): www.ozolezen.nl
Artikel over kleuters die te vroeg letters
moeten leren Wanneer een kind uit
zichzelf in letters geïnteresseerd is, sluit
dan aan; biedt het niet actief aan!

Kaatsenballen tegen de muur: een perfecte
manier om de samenwerking tussen de
hersenhelften te stimuleren. Zeker met een
liedje met bijbehorende bewegingen zoals
“Karel Eén Brak zijn been. 1. Karel Twee zwom
over de golven van de gouden zee. 1,2…..”

Terug naar de
beginpagina

Klink hier voor een toelichting op de

dansende vrouw.

Doe je mee?

Volg me op twitter
@insamenspel
Je krijgt dan automatisch
bericht wanneer de
nieuwe krant uit is.

Volgende nummers
Het volgende nummer verschijnt voor
Sinterklaas. Daarna kun je uitkijken
naar het voorjaar .

Deze krant is ook bedoeld als ‘podium’
voor andere spelers. Heb jij
speelervaringen die de moeite van het
delen waard zijn? Mail me die dan
eens. Vertel je liever dan dat je
schrijft? Dan kun je je natuurlijk ook
laten interviewen.
Klik op henriette@insamenspel.nl om
me daarover te mailen.

Spelcarrousel opzetten?
Lees in het volgend nummer
ervaringen en tips.
Klas-spelotheek opzetten?
Hoe kun je dat doen? In het volgend
issue komen we met ervaringen en
tips.

Terug naar de
beginpagina

IN SAMENSPEL ONTWIKKEL JE JE ZEKER WEL | Nummer 2

5

Pilot speeldokter (deel 1)

De speeldokter vertelt
door Henriette Mol

“Juffrouw ik ben bijna beroemd!” riep een leerling mij
enthousiast
toe. Omdat ik niet kon plaatsen wat ze zei,
door Name Style
twijfelde ik of ik het goed verstaan had. Maar Sabine
verzekerde mij: “Ik ben bijna beroemd!” “Beroemd?! Vertel!”
reageerde ik enthousiast. “Bijna iedereen wilde mijn spel
spelen!”
Wat een fantastische manier om mijn ochtend als
speeldokter te beginnen. En dan te bedenken dat Sabine
in januari de pauzes nog alleen doorbracht?! Nog geen
drie maanden later, voelt ze zich populair!

Sterke effecten van ‘Sterk als een draak’
Het lenen van haar eerste spel bracht voor Sabine de
ommekeer. Toen ik een half uur daarna terug kwam in de
klas, kwam Sabine direct op me af gelopen met haar
speelverslagkaart: “Heb ik hem zo goed ingevuld?” Ik keek
naar haar kaart en vroeg verbaasd: “Heb je het al drie keer
gespeeld?” “Nee,” antwoordde ze resoluut, “Je kon het
toch met z’n vieren spelen!”
Nog geen half uur
daarvoor dreigde Sabine af
te haken bij het vrij lastige
en interessante
memoryspel “Sterk als een
draak”. Ze zei dat ze het
moeilijk vond. Toen ik
daarop reageerde met: “Ja,
het is ook moeilijk en je bent er wel goed in!” wilde ze het
nog een keer spelen. Ze kreeg er lol in en wilde het lenen.
Vanaf dat moment had Sabine een middel om een
connectie met haar klasgenoten te maken. Zonder hengel
is het ook lastig vis te vangen. Met de spelletjes die Sabine
leende, kon ze ‘vissen’. Hoewel het niet de reden was
waarom ik de spelletjes uitleende, werkten die als een
sociaal lijmmiddel. In de pauzes liep Sabine niet meer
alleen over het plein, maar speelde met andere kinderen,
ze kreeg een rol in een toneelstukje dat een paar
klasgenootjes bedachten en haar speelverslagkaarten
waren meestal vol na een week.

Spel maakt kwaliteiten zichtbaar
Sabine haar schoolprestaties waren zwak. Maar
klasgenoten die dachten dat ze gemakkelijk van haar
konden winnen, kwamen bedrogen uit. Door het spelen

SPELEND ONTWIKKELEN

Door het spelen van spellen met klasgenoten en de
speeldokter:
 vond Sabine aansluiting binnen de groep
 leerden klasgenoten Sabine haar sterke kanten kennen
 leerde Sabine haar klasgenoten beter kennen (ze ontdekte
wie de neiging heeft om vals te spelen en vond een weg
om daar mee om te gaan)
 veranderde Sabine haar attitude t.a.v. uitdagingen
 ontwikkelde Sabine een betere copingstrategie om om te
gaan met dingen die voor haar lastig zijn
 kregen de speeldokter en de leerkrachten zicht op dingen
waar Sabine goed in is en inzicht in de kern van haar
leerblokkades

van spelletjes kregen zowel haar klasgenoten als ik zicht
op kwaliteiten van Sabine. Daarbij kwam bijvoorbeeld
duidelijk naar voren dat ze een ijzersterk geheugen heeft,
dat ze enorm goed details op kan merken, dat ze
razendsnel kan reageren. Zowel voor haar klasgenoten als
voor mij was het een uitdaging om tegen haar te spelen.

Van “moelijk” naar “makkie!”
Niet alleen Sabine haar positie in de groep en de manier
waarop klasgenoten en haar leerkrachten naar haar
keken, ook de manier waarop Sabine met uitdagingen
omging, veranderde. Wanneer Sabine iets lastig vond, zei
ze: “moelijk”, blokkeerde dan vaak en dreigde af te haken.
De vierde keer dat ik met haar speelde, merkte ik op dat
ze met een andere attitude speelde: ze had een drang om
van mij te winnen. Ze begon blokjes af te schermen bij
‘Klik!’. Bij RingLding merkte ze op dat ze veel meer
kaarten had dan ik. “Dan ga ik harder mijn best doen!” was
daarop mijn reactie, waarop zij zei: “Ik ga toch winnen!” In
plaats van “moelijk!”, begon ze “makkie!” te zeggen. Ook
als ik bij een opdracht aangaf dat ik ‘m lastig vond.

Een voorbeeld voor andere kinderen
Het spelen van ‘Moddervarkens’ (dit spel wordt verder op
in deze krant uitgewerkt) doet een appèl op iemands
copingstrategieën. Een klasgenoot die verliezen erg lastig
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vindt, had er duidelijk moeite mee toen Sabine een varken
van hem ging wassen: “Dan ga ik ook stout bij jou doen!”
zei hij fel en stuurde een boer op één van haar varkens af
om het schoon te schrobben. Sabine jammerde met een
lach. En gaf zo een mooi voorbeeld van hoe je tegenslag
kunt incasseren. Vanaf dat moment bereidde Sabine
iemand voor op een vervelende kaart, door lachend met
een dreigende stem te zeggen: “Ik ga iets slims doen, dat
jij niet leuk vindt”. Door de manier waarop ze het zei,
maakte ze haar aanvallen minder erg.

6

Brede range van effecten
Het spelen van Sabine was dus goed voor
zowel de sociale als de sociaal-emotionele
ontwikkeling van diverse leerlingen . Het
leverde ook inzicht op in didactische
vermogens en waar die door gehinderd
werden en werkte daarbij remediërend. «
Terug naar de
beginpagina

Een nieuw perspectief op bier

Kabouterbier voor
reuzenbellen
De beste manier voor het verwerken
van bier: meng
een halve flacon
dreft met 5 liter
water en één
flesje La Chouffe
bier en je krijgt
het meest perfecte sop dat je je maar
kunt indenken. Gezond voor ieder
kind!
De Dreft moet verrijkt worden met
iets dat de bellen stevig maakt.
Glycerine maakt het sop te zwaar. La
Chouffe kabouterbier zorgt voor de
perfecte versteviging en houdt de
bellen licht.

Stokken
De stokken zijn eenvoudig zelf te
maken. Bij een doe-het-zelf-zaak
kun je bamboe- of vogelkooistokken
kopen (doorsnede 12 mm). De
stokken kun je op maat (laten)
zagen. Uit één zo’n stok kun je drie
stokken halen. Zelf ga ik
experimenteren met stokken van 1
meter 20.

Katoen voor de lus
Niets neemt zo goed water op als
katoen. Daarom is een oud t-shirt
geschikt voor de lus. Maak daarvan
stroken van 1,5 à 2 cm breed. De lus
kun je gemakkelijk en veilig aan de
stok vastmaken met behulp van
meubelbeschermers met nagel (zie
afbeelding D en E).

DE SPEELDOKTER:

“Met reuzenbellen maak je
symmetrische bewegingen. Erg
belangrijk voor de ontwikkeling.
Daarnaast vraagt het om geduld (je
moet wachten tot het sop van het koord
gedrupt is). Het nakijken van de bellen is
goed voor de oogspieren; controle over
je oogspieren is een basisconditie voor
lezen.”

Belangrijk is dat je onder het
bevestigingspunt 2 knopen maakt.
Aan beide zijden. Doe je dit niet, dan
spatten de bellen kapot en komen ze
niet los van het koord. Veel plezier!

Terug naar de
beginpagina
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Klokkijken oefenen zonder dat het tijd kost

Time Freeze
door Brenda de Vliegher

“En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik ‘dit’, en
alles staat stil”
Tika Tovenaar

Hoe daag je leerlingen van groep 5/6 uit om (digitaal)
klokkijken te oefenen? En dan ook nog zonder dat het veel
lestijd kost? Brenda de Vliegher bedacht iets briljants: ‘time
freeze’:
Doel: de kinderen oefenen klok kijken en de digitale tijd
eraan te koppelen.
Wat heb ik gedaan: ik heb een zoemer in het leven
geroepen waar we de tijd
even mee bevriezen als er
op de knop gedrukt wordt.
Iedereen moet dan direct
reageren door een
“bevroren houding” aan te
nemen en naar de klok te
kijken. Eén kind krijgt dan
de beurt om de tijd en de
digitale tijd te benoemen.
Daarna gaan we allemaal verder alsof er niets gebeurd is.
Ook al was je midden in een zin.
De lol is dat het kind dat de knop tot zijn/haar beschikking
heeft, zelf mag bepalen op welk moment hij/zij dat doet.
Daarna mag hij/zij de knop doorgeven aan een klasgenoot.
Ik heb afgesproken dat de knop 3x op een dagdeel door
iemand ingedrukt mag worden (na de derde keer is het
dus afgelopen voor dat dagdeel). Dit geeft de kinderen een
gevoel van controle, want zij mogen het moment timen. Ik
merk dat kinderen enorm ‘het perfecte moment’ af gaan
zitten wachten, bijvoorbeeld tot er een drukke leswisseling
is of dat ik midden in een lastige uitleg zit of als er een
collega binnen komt lopen!
Ik was benieuwd of er iemand op de
knop durft te drukken als ik hen streng toespreek of boos
word. Dat is nog niet voorgekomen. Ik ben nog niet boos
geworden…
We hebben er allemaal plezier in, voor de hele klas is het
leuk. En ondertussen oefenen we gestructureerd met
klokkijken.

SPELREGELS ‘TIME FREEZE’
Eén leerling krijgt de zoemer. Wanneer
hij/zij op de zoemer drukt, kijken alle
leerlingen èn de leerkracht naar de klok en
nemen een bevroren houding aan.
Eén leerling krijgt de beurt om te zeggen
hoe laat het is. En de tijd digitaal te
benoemen.
De leerling die de zoemer beheerde, geeft
hem aan een klasgenoot.
Wanneer iemand vraagt of hij/zij de
zoemer krijgt, wordt de zoemer weggezet
en is het klaar voor die dag.
Na 3 x ‘freezen’ is het time freezen
afgelopen.

DE SPEELDOKTER:

Meesterlijk!
“Een meesterlijke vondst! Voor àlle leerlingen is dit een leuke
manier om met klokkijken bezig te zijn. Daarnaast is het goed
om je te realiseren dat het voor een aantal kinderen erg goed
en zinvol is, zelfs helend kan werken omdat zij op deze manier
controle kunnen nemen over de situatie. Denk daarbij aan
kinderen met traumatische ervaringen, kinderen die
vervelende dingen hebben meegemaakt waarbij ze een gevoel
van controleverlies ervaren hebben. En in de wijk waar Brenda
leerkracht is, zijn dat er nogal wat.”

Terug naar de
beginpagina
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Pilot speeldokter deel 2

Uitkomsten van de
Speeldokter Pilot
door Henriette Mol

“Met spelen en bewegen kun je kinderen op àlle
ontwikkelingsgebieden ondersteunen en stimuleren.”
Henriette Mol (2013)

Door het spelen van de geleende spelletjes hebben diverse
kinderen winst geboekt op sociaal, sociaal-emotioneel,
motorisch en cognitief gebied. Het sociaal klimaat in de klas
is verbeterd. Door gericht met een aantal leerlingen te
spelen, heeft de speeldokter zicht gekregen op wat er bij hen
speelt en heeft daarnaast het inzicht van de leerkrachten in
een aantal kinderen kunnen vergroten.
Alle partijen willen een vervolg geven aan dit project.

Beter sociaal klimaat
“Los van wat jouw doelstellingen zijn, ben ik nu al
superenthousiast!” verzekerde Esther mij na een paar
weken. Wat maakte haar zo enthousiast? “Het sociaal
klimaat in de groep is enorm veel beter.”, aldus Esther.
“Het was al goed, vond ik. Mette en ik vinden dat heel
belangrijk en hebben daar veel aan gedaan. Maar door het
spelen van spelletjes in de klas, is het nog veel beter
geworden! Veel meer kinderen spelen met elkaar. Je ziet
nu veel kinderen spelen, die eerst niet met elkaar
speelden. En ze waarderen elkaar veel meer!”

Van de leerkracht vraagt het niets
Voor de start van ons onderzoeksproject, hadden we geen
idee hoeveel begeleidingstijd het lenen van de spelletjes
door de kinderen van de leerkrachten zou vragen. Ik
verwachtte dat het soms nodig zou zijn om een goed
speelmoment te kiezen. En in te springen wanneer het
spelen niet zou verlopen zoals de kinderen graag wilden.
Ook had ik van de spellen die ik uitleende spelregels
uitgeprint voor de leerkrachten. Toen ik vier keer geweest
was, had ik het idee dat *tegen mijn verwachting in (de
leerlingen waren per slot van rekening pas 6 en 7 jaar)*
Esther (leerkracht op donderdag en vrijdag weinig hoefde
te doen. Tijd om dat te peilen. En inderdaad. Esther wist
te vertellen: “Kinderen pakken bij mij zelf hun spelletje en
kiezen zelf met wie ze het spelletje spelen. Het enige wat

Achtergrondinformatie pilot Speeldokter
Van 11 januari tot 31 mei ging Henriette Mol 14 keer als
‘Speeldokter’ spelen met kinderen uit groep 3. Het doel van
deze pilot was:

de ‘perfecte formule’ ontwikkelen voor het inzetten van
spelletjes in de klas om leerlingen in hun ontwikkeling te
ondersteunen en te stimuleren.
Zie voor meer informatie krant 1.

ik daarbij doe is af en toe een kind vragen of ze hun
spelletje deze week al gespeeld hebben, met wie en of het
leuk was. Ik hoef daar tot nu toe niet veel actief in te
begeleiden. Kinderen weten hoe het spel moet en het
loopt eigenlijk goed. Kinderen hebben de spelletjes aan
het begin van de week al bij Mette gespeeld. Ik hoor van
haar geen klachten over extra begeleiding, maar weet niet
hoe dat precies bij haar is.” Navragen maakte mij nog
enthousiaster: Mette: “Bij mij gaat het precies zoals Esther
het omschrijft. Ze komen tijdens de inloop binnen en
pakken meteen hun spelletje en kiezen iemand uit. Soms
moet ik even sturen als er meerdere kinderen mee willen
spelen en degene van wie het spelletje is het lastig vindt
om te kiezen. Na het zelfstandig werken gaat het als
vanzelf. Voordat we gaan zelfstandig werken hebben de
kinderen met een spelletje al iemand gekozen. Dat
hangen we dan ook op het planbord in stelletjes samen
(vaak hebben ze voor schooltijd al afgesproken met
iemand om samen te spelen). Ik heb totaal geen
problemen met de begeleiding! Ze zijn er heerlijk mee
bezig! Het leeft!!!”
Met welke effecten? Hier volgen een paar voorbeelden.

Op tijd op school
Eva was een leerling die haar zelfstandig-werktijd nodig
had voor haar taken. Toen ze met haar eerste
speelverslagkaart bij me kwam, was ik blij verrast: hij was
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helemaal vol! Was ze vlotter gaan werken? Nee, ze
gebruikte de inlooptijd; het kwartiertje aan het begin van
de dag. Voor het eerst was ze een week lang iedere dag op
tijd op school geweest! Ruim op tijd .

Van reactief naar pro-actief
Evelien was een erg bedeesd meisje dat fluisterde
wanneer volwassenen haar iets vroegen. Tijdens het
buitenspelen was Evelien ongedwongen en spontaan
wanneer ze speelde met klasgenoten die ze kenden uit
haar kleutergroep. In de klas gaf ze niet aan wanneer ze
iets moeilijk vond en vroeg niet om extra uitleg wanneer
ze iets niet begreep. De leerkracht wenste dat zij meer
zelfvertrouwen zou krijgen (10 op een schaal van 1-10) en
dat zij initiatief zou gaan nemen (8 op een 10puntsschaal). “Wanneer Evelien meer zelfvertrouwen
heeft, durft ze dingen (vooral werkjes) uit eigen initiatief
te doen, hoeft ze niet alles positief bevestigd te krijgen,
kan ze omgaan met het idee dat iets niet zomaar zou
lukken en dat je een foutje mag maken en vraagt ze de
leerkracht wanneer ze iets niet weet op normaal
stemvolume”, schreef de leerkracht op het informatieformulier als gewenste situatie. De eerste keer dat Evelien
bij mij was, zei ze niets uit zichzelf. Wanneer ik haar iets
vroeg, gaf ze fluisterend antwoord. Nog nooit had ik een
kind bij me gehad dat het zó spannend vond; zag ik dat nu
goed, dat ze zat te beven?

Klik!
Ik besloot met Evelien ‘Klik!’ te spelen. Bij Klik! geven twee
dobbelstenen aan welk symbool alle spelers tegelijkertijd
moeten zoeken.
Dit betekent dat je bij dit spel niet reactief
kunt zijn; wanneer je afwacht, doe je
eenvoudigweg niet mee. Evelien en ik
gooiden beurtelings de dobbelstenen en
klikten in hoog tempo de magnetische
schijven aan elkaar. Wanneer Evelien de
gevraagde combinatie niet meer zag,
legde ze zwijgend haar stapel verzamelde
stenen aan de kant. “Ik zie niets meer, en
jij?” zei ik dan na even doorzoeken. Wanneer ik héél goed
keek, kon ik Evelien soms nee zien schudden. Evelien was
de enige leerling die ik
een ‘speelplannetje’
liet maken toen ik
haar een spel
uitleende: “Weet je al
met wie je dit spel wilt
gaan spelen?” Evelien
knikte. Na drie keer
herhalen verstond ik
met wie; een meisje dat ze kende van haar kleutergroep.
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Ik was benieuwd hoe het zou gaan. Groot was mijn
verbazing toen ik twee weken later de klas binnen kwam:
Evelien kwam op mij afgestormd en begon honderduit te
vertellen. Terwijl het redelijk rumoerig was in de klas, kon
ik haar goed verstaan. Door het spelen van Klik! was de
klik bij Evelien gemaakt; wat een switch! Haar
leerkrachten hadden de enorme verandering uiteraard
ook opgemerkt. Evelien was een heel ander kind
geworden. Nog een paar weken later, zag ik hoe dit
doorgewerkt had. Ze kwam niet alleen op voor zichzelf;
ook voor anderen. Toen ze een keer met Bart bij mij
speelde, ging de 12-uur bel. Evelien bleef rustig zitten en
zei kordaat: “Bart moet ook nog een spel lenen.” Ze
zorgde ervoor dat Bart een spel kreeg, inclusief een
speelverslagkaart en een tasje dat hij leuk vond. Pas toen
stond ze tevreden op om naar huis te gaan.

Waar moet de verandering vandaan komen?
Door het spelen van spelletjes maakten niet alleen de
leerlingen een ontwikkeling door. Ook voor mij als
speeldokter en voor de leerkrachten was het erg
leerzaam. Zo kregen we bijvoorbeeld een andere kijk op
Davy. “Davy vindt het lastig om zijn werkjes te
organiseren. Bij het zelfstandig werken ligt alles door
elkaar. Hij begint niet met wat eerst moet, maar met wat
hij op dat moment wil. Hij volgt dus niet de volgorde van
het planbord. Hij denkt dat hij klaar is, levert z’n werk in,
maar is nog niet klaar. Hij lijkt niet in staat zijn werk n.a.v.
het planbord te controleren.”, gaf zijn leerkracht aan.
Tijdens het spelen van Architecto kwam erg duidelijk naar
voren dat Davy een andere manier van denken en doen
heeft. Bij Architecto (3-dimensionaal tangram) begon
Davy bijvoorbeeld bij nummer 32 (van de 50 in
moeilijkheidsgraad opklimmende opgaven) en had voor
het maken daarvan minder tijd nodig dan zijn leerkracht
nodig had om de benodigde blokken bij elkaar te pakken.
Uit de manier waarop hij zijn opgaven uitkoos en maakte,
kon ik niet anders dan concluderen dat hij een “Gestaltbenaderaar”; hij benadert dingen niet logisch-sequentieel,
maar vanuit de totaliteit; het overzicht. De vraag werd
toen: moeten we Davy leren stap voor stap te werken
(dingen logisch-sequentieel te benaderen), of kunnen we
hem helpen zijn werk op een andere manier te
organiseren die past bij zijn manier van denken en doen?
In de volgende krant komt in de rubriek ‘de speeldokter
vertelt’ een uitgebreid stuk over Davy.

Conclusies
Uit deze pilot concludeer ik dat de emotionele en sociaalemotionele ontwikkeling adequaat gestimuleerd kan
worden door het laten spelen van spelletjes. Spel levert
daarbij meer op dan SOVA-methodes omdat je met spel
een natuurlijke omgeving “creëert”, kinderen op een kind-
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eigen manier hun vaardigheden verder ontwikkelen en er
dan ook geen transfer nodig is. Wanneer een leerkracht
geschikte spellen kent, kan hij/zij de spellen hun werk
laten doen in de klas. Voor ontwikkelingen op didactisch
en motorisch gebied kun je spel inzetten om de
ontwikkeling te ondersteunen; in combinatie met andere
dingen zoals beweging vormt het een mooi geheel. Ook
hieraan kan een leerkracht veel doen in de klas.
Diagnosticeren en gericht interveniëren vereist de
expertise en tijd en ruimte van de speeldokter.
Spel biedt veel mogelijkheden ten aanzien van het
diagnosticeren en is daarbij niet altijd toereikend.
Bijvoorbeeld bij problemen met het schrijven. Er kwamen
diverse kinderen bij mij die problemen hadden met de
schrijfmotoriek. In eerste instantie
bood ik hen spelletjes aan die
gericht waren op de fijne
motoriek, zoals Dier op Dier. Toen
Sander vertelde dat hij al twee
jaar fysiotherapie had gehad,
bedacht ik: ‘Als dat na twee jaar nog niet geholpen heeft,
is het wellicht geen motorisch probleem.’ Ik liet Sander
een paar bewegingsoefeningen doen en kon uit de manier
waarop hij die uitvoerde opmaken dat de integratie tussen
zijn hersenhelften suboptimaal was. Ik bood hem toen
spelletjes aan die schakelen tussen de hersenhelften
stimuleert, zoals Vlotte geesten.
Na een aantal weken liet ik
Sander een monstertekening
maken. Hij hield zijn potlood
goed vast, de druk die hij
uitoefende was adequaat en ook de bewegingen die hij
maakte waren soepel.
Ook Mark kwam met de wens beter te leren schrijven. Ik
zag op gedragsgebied dingen die in mijn ogen prioriteit
hadden en waarop ik me eerst richtte. Toen ik in mei,
geïnspireerd door het boek van Marijke van Vuure, een
Meskerbord mee naar school nam en Mark daarop lussen
liet tekenen, vond ik een verklaring voor Mark zijn
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schrijfproblemen: ik zag dat hij rechtshandig was. Ik
haalde de leerkracht erbij, die hetzelfde concludeerde.
Mark had het hele jaar met links geschreven. Dit had ik
niet vast kunnen stellen bij het spelen van spelletjes. En dit
verklaarde wel onomstotelijk Mark zijn problemen bij het
schrijven.

Terug naar de
beginpagina

Vervolg: spelotheek, speel-leerkisten, nieuw
onderzoek & Speeldokter-opleiding
De Speeldokter pilot krijgt op verschillende manieren een
vervolg. Esther begint het nieuwe schooljaar (2013-2014)
met een spelotheek vanwege de effecten van het spelen
van spelletjes op het sociaal klimaat in de groep.
Henriette gaat speel-leerkisten ontwikkelen, met
handleidingen voor leerkrachten om in de klas spelletjes
doelgericht in te kunnen zetten.
Daarnaast heeft Henriette ervaren dat je met een aantal
spelletjes en bewegingsoefeningen zicht kunt krijgen op
de mate waarin een aantal basiscondities voor het
schoolse leren (lezen/schrijven/rekenen) ontwikkeld zijn.
Zij start daarom 22 augustus met het vormen van een
beeld van de nieuwe groep 3 leerlingen. Afhankelijk van
wat zij tegen komt bij de nieuwe leerlingen reikt zij de
leerkrachten handvatten aan om op dingen in te spelen of
ontwikkelt zij een algemene manier om hier op in de
spelen. De inzichten en ontdekkingen die Henriette
gedaan heeft, en de ideeën die zij daarna ontwikkeld
heeft, worden verwerkt tot een opleiding tot Speeldokter,
zodat meer mensen kunnen leren spelletjes gericht in te
zetten om kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen
en stimuleren.«

Studiemiddag
Spelend ontwikkelen

Speeldokter

Workshop
Zinvol spelen (ouders)

Voor leerkrachten en therapeuten

Start voorjaar 2014

Informatieve speelworkshop voor ouders

Doel: inspireren tot spelen & spelletjessuggesties geven. (Waarvoor is het zinvol?
Welke vaardigheden activeer je ermee? Hoe
leuk kan het zijn? Wat zijn geschikte spelletjes
die kort duren (ongeveer 10 minuten)?

Leer diagnosticeren en interveniëren met
spelletjes en bewegingsoefeningen om
kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen
en te stimuleren.

Doel: zicht geven op de mogelijkheden die
spelletjes bieden, ervaren hoe leuk korte
spelletjes zijn (ongeveer 10 minuten). En hoe
zinvol!

Tijd: 10.00 – 16. 00 Prijs: +/- € 15o,00 per dag
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven.

Datum: zaterdag 28 september
Tijd: 9.30 – 12.30
Prijs: € 15,00
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Datum: zaterdag 28 september
Tijd: 14.00 – 17.00
Prijs: € 25,00 p.p.
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Ook op locatie mogelijk
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Opleiding

Meld je aan voor de wachtlijst en krijg als
eerste gedetailleerde informatie wanneer de
opleiding helemaal is uitgewerkt. Je kunt dan
besluiten of je mee wilt doen:
henriette@insamenspel.nl

Bij voldoende deelnemers is Dè Spellenwinkel
uit Breda is aanwezig.
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UITGELICHT: EEN BIJZONDER SPEL
Doel van het spel: al je varkens
van een modderbad laten
genieten. Wie daar het eerst in
slaagt, heeft gewonnen. “Mede”
spelers kunnen je dwarsbomen
door een boer met een spons op
een varken af te sturen, of het te
laten regenen (dan worden alle
varkens, van iedereen, die niet in
een schuur staan schoon).
Bescherm je varken tegen de
regen door hem in een schuur te
zetten. Timmer je de schuurdeur
dicht, kan de boer er niet in . Zet je
een bliksemafleider op een schuur,
kan de bliksem niet inslaan.

Extra kaart ontworpen
De buurkinderen die ik dit spel cadeau gaf, speelden het
met veel plezier. Tot zij het idee kregen dat hun vader
altijd won. Om daar verandering in te brengen, ontwierp
Nienke een extra kaart: dynamiet. Met deze kaart kun je
ook een stal met bliksemafleider vernietigen.

De nieuwe nummer 1?

Moddervarkens
door Henriette Mol

De dynamietkaart, ontworpen door Nienke van
Rijnswou

MEER INFORMATIE
Geschikt voor: 2-4 spelers
Leeftijd: vanaf +/- 5 jaar
Duur: +/- 10 minuten
Auteur: Frank Bebenroth
Uitgever: White Goblin
Klik hier voor een Vlaamse vertaling van
de spelregels
Klik hier voor een magazine van White
Goblin (vol spellen).
Verkrijgbaar in het Duits bij Amazon.de:
astore 'Henriette haar spellentips' En in
Nederland bij spellenspeciaalzaken.

Op een leuke manier pesten, leren
incasseren, overzicht bewaren,
strategisch denken en vooruit kijken;
dat zijn de vaardigheden waar het bij
Moddervarkens om draait.
“Hé, bling bling varkens,” zei één van
mijn speeldokterspeelkameraden
van 7, toen ik een rijtje glimmende
varkens voor hem neer legde.
Afhankelijk van het aantal spelers
krijgt ieder 3, 4 of 5 ‘bling bling
varkens’, die je één voor één in een
vies varken kunt veranderen met het
uitspelen van een modderkaart. Wie
er als eerste in slaagt al zijn varkens
in de modder te laten baden wint.

Varkentje wassen
Medespelers kunnen je daarbij
dwarszitten door je varken te wassen
of (meerdere varkens tegelijkertijd)
nat te laten regenen. Met een schuur
kun je een varken tegen de regen
beschermen. Maar laat iemand de
bliksem inslaan, brand je schuur af,
tenzij je er een bliksemafleider op
plaatst.

Geluk en strategie
Auteur Frank Bebenroth

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad die je kiest, krijgt iedere speler
3 of 4 kaarten. Of je probeert je
varkens vies te maken, te

beschermen of een ander dwars
boomt, hangt voor een deel af van
de kaarten die je krijgt (dus van
geluk), de mate van overzicht die je
houdt over hoe je medespelers er
voor staan en van je eigen inzicht.
Een leuke combinatie, waardoor je
soms niet wint doordat je pech hebt,
en soms doordat je niet goed
opgelet hebt op je medespeler(s).
Door slim te spelen, een beetje geluk
te hebben met je eigen kaarten en
die van je tegenstanders en ook door
hun onoplettendheid of te sterke
focus op hun eigen varkens, kun je
winnen.

Snel uitgelegd, vlot gespeeld
De uitleg duurt een paar minuten.
Een potje duurt in de regel tussen de
vijf en 10 minuten. Behalve die ene
keer…. Toen ik in
een paar minuten
werd ingemaakt
en revanche wilde.
‘Dat kan nog wel,’
dacht ik, kijkend
op mijn horloge: ik
had nog 30
minuten voor ik op
een afspraak aan de andere kant van
het dorp moest zijn. Het werd een
eindeloos potje dat 25 minuten
duurde. Gelukkig kon die mevrouw
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waarmee ik een afspraak had mijn
huis niet goed vinden .

Wat maakt dit spel leuk?

Tevens nodigt het spel uit overzicht
te bewaren; je wordt uitgedaagd je
medespelers in de gaten te houden.

De afbeeldingen op de kaarten zien
er leuk uit. Wanneer je niet wint,
komt dat voor een deel doordat een
ander meer geluk heeft. In de regel is
dat gemakkelijker te ‘verteren’, dan
wanneer de winst afhangt van je
inzicht en vermogens.
Je wordt door het spel uitgedaagd
om vooruit te denken. Na een paar
potjes gaan kinderen (en volwassen
spelers) ‘automatisch’ strategisch
denken.
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Duitse kwaliteit
“Drecksau” is wederom een Duits
spel. Het werd in 2012 in Duitsland
uitgebracht door Kosmos. In
Nederland is het op de markt
gebracht door White Goblin onder
de naam “moddervarkens”.

Soms kun je niet anders dan een
ander dwars zitten. Voor sommige
mensen ook een goede oefening
voor oppositie- en assertiviteit.

Terug naar de
beginpagina

Gratis te downloaden

Magazines
‘Spel in Zicht’ is een magazine met info over
de spellenwereld. Van strategische
denkspellen tot hilarische partyspelletjes.
Van familiespellen tot beroemde klassiekers.
Wie zich inschrijft via de website
www.spelinzicht.eu krijgt vier keer per jaar
een nieuwsbrief vol speelgoedtips. Over het
nieuwste speelgoed kun je vanalles lezen op
www.speel-wijzer.eu.

Volg me op twitter
@insamenspel

Magazine over gezelschapsspellen:
www.spelinzicht.eu

ADVERTENTIE

Op zoek naar een leuke
spellenspeciaalzaak?

Klik bij: www, @ en onderstreept

Magazine voor speelvogels:
www.speel-wijzer.eu

Zie je in de digitale versie van deze krant
een adres van een website of een e-mail
staan, klik daar dan op om direct daar
naar toe te gaan. Ook wanneer je
onderstreepte tekst in het rood ziet,
betreft het een link waar je op kunt
klikken (en naar toe kunt gaan).

www.despellenwinkelbreda.nl
De eigenaresse Margot kan je helpen
naar een alternatief spel te zoeken,
mocht iets niet meer verkrijgbaar
zijn!
Terug naar de
beginpagina
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Op zoek naar inspiratie?

Workshops & trainingen
“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.”
Aristoteles

NLSPEL-opleiding

Studiedag/workshopdag
Spelend ontwikkelen

Speeldokter

Word NLSPEL-coach in 10 dagen

Voor leerkrachten en therapeuten

Start voorjaar 2014

Wil je spelletjes doelgericht inzetten om de
ontwikkeling van vaardigheden bij kinderen
te stimuleren? Kom het spelend leren.

Leer diagnosticeren en interveniëren met
spelletjes en bewegingsoefeningen om
kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen
en te stimuleren.

Opleiding

In deze opleiding leer je beproefde NLPtechnieken en speelse coachingtechnieken.
zoals therapeutisch toveren. Daarnaast leer je
hoe je met spelletjes doelgericht hulpbronnen
kunt activeren.
Klik voor een powerpoint met meer info:
www.insamenspel.nl/opleidingenworkshops.
Start: maandag 21 oktober
Tijd: 10.00 – 16.30
Prijs: € € 1895,00 incl. koffie & thee, reader &
huur spellenpakket & individuele sessie
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Workshop
(Her)ontdek spelletjes (ouders)
Praktische en leuke spellenspeelbijeenkomst
Breng je graag meer Kwalitijd door met je
kind(eren)? Tijd die op de eerste plaats leuk
en plezierig is voor jou en je kind(eren). En
bovendien nog zinvol voor de ontwikkeling.
Dan kun je in deze workshop kortdurende
spelletjes spelen (van ongeveer 10 minuten),
en te weten komen welke vaardigheden je
daarmee kunt activeren en stimuleren.

Doel: inspireren tot spelen & spelletjessuggesties geven. (Waarvoor is het zinvol?
Welke vaardigheden activeer je ermee? Hoe
leuk kan het zijn? Wat zijn geschikte spelletjes
die kort duren (ongeveer 10 minuten)?) We
spelen veel om de smaak te pakken te krijgen.
Datum: zaterdag 19 oktober
Tijd: 14.00 – 17.00
Prijs: € 50,00 p.p.
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Ook op locatie mogelijk

Opleiding

Tijd: 10.00 – 16. 00
Prijs: +/- € 15o,00 per dag
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven.
Meld je aan voor de wachtlijst en krijg als
eerste gedetailleerde informatie wanneer de
opleiding helemaal is uitgewerkt. Je kunt dan
besluiten of je mee wilt doen:
henriette@insamenspel.nl

Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Workshop

Workshop

Uitdagende spelletjes

Rekenspelletjes

Uitdagende spelletjes die leuk zijn voor
‘plussers’

Voor ouders, leerkrachten en RT-ers

Ben je op zoek naar leuke gezelschapsspelletjes (dus iets anders dan de Smart
games) voor kinderen die van een uitdaging
houden, of die iets extra’s kunnen gebruiken?
Of wil je zelf op een leuke manier plezier
beleven met je kind? Kom dan een aantal
spelletjes uitproberen op deze
speelbijeenkomst.

Een spel dat speciaal ontworpen is om het
rekenen te oefenen, is vaak saai. Gelukkig zijn
er leuke spelletjes waarbij je op een leuke
manier met rekenen/schatten of getallen
bezig bent.
Nieuwsgierig? Kom dan mee spelen.

Doel van de workshop: inspireren tot
spelletjes spelen & spelletjes-suggesties
geven.
Vind antwoord op de vragen: Hoe leuk kan
het zijn? Waarvoor is het zinvol? Welke
vaardigheden activeer je ermee? Wat zijn
geschikte spelletjes die kort duren (ongeveer
10 minuten)?
Datum: zaterdag 19 oktober
Tijd: 9.30 – 12.30
Prijs: € 15,00
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven

Datum: zaterdag 5 oktober
Tijd: 9.30 – 12. 30
Prijs: € 50,00
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven

Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Datum: zaterdag 5 oktober
Tijd: 14.00 – 17. 00
Prijs: € 50,00
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl
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Zoekertjes
door Henriette Mol

Spokentrap

14

Schat van de jungle

Dit is de versie voor 2-4 spelers. Een
absolute aanrader!
Geschikt voor: kinderen, gezinnen,
leerkrachten, coaches, sova-trainers &
speeldokters

Heeft Monopoly het monopolie op
‘eindeloos uitgeven’? Het lijkt er op;
niet voor ieder spel is er plek in de
winkel. Wat speelt er op dat gebied?
Soms ben ik blij wanneer ik ontdek
dat er ruimte in de schappen
gemaakt is die opgevuld is met
nieuwe spellen. Soms schrik ik me
het apelazerus, vlieg de digitale
snelweg op en race het internet af
om *waar dan ook ter wereld* van
een bepaald spel de laatste
exemplaren op de kop te tikken.
Overal waar ik kom, duik ik een
spellenspeciaalzaak in en als ik dan
zo’n spel ergens nog in een winkel
tegen kom, gaat mijn hart sneller
kloppen…

Geschikt voor: kinderen, gezinnen,
leerkrachten, coaches, sova-trainers &
speeldokters
Nog 3 op voorraad bij: yestoys.nl op 25
september 2013

Spokentrap & spokenval
Deze versie is echt een juweeltje: deze
doos bevat zowel spokentrap als de
uitbreiding “Flaschengeist” (spokenval)
en is door 2-6 personen te spelen.

Plankgas
Met dit spel kun je zicht krijgen op de
mate waarin kinderen controle hebben
over hun oogspieren (noodzakelijk
basisconditie voor lezen). Tevens kun je
die spelenderwijs trainen.
Geschikt voor: leerkrachten, dyslexiespecialisten, RT-ers en speeldokters

Welke spellen zijn dat op dit
moment? En voor wie zijn die
interessant?

Terug naar de
beginpagina

Klik hier voor
krant nummer 1

Mis geen enkele krant: maak nu
een twitter-account aan:
www.twitter.com/signup
En volg me op twitter @insamenspel
Wil je eerst meer weten over twitter?
www.twitterinfo.nl/

Bezoek de website
van
In Samenspel:
www.insamenspel.nl
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In
Samenspel
Ontwikkel je je
zeker wel

De Dam 27
5504 TC Veldhoven
www.insamenspel.nl

In Samenspel
De Dam 27
5504 TC Veldhoven
www.insamenspel.nl

