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Bewegend leren 
Bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het leervermogen van kinderen. Daarom is het goed dat kinderen op 
school voldoende bewegen. In deze hand-out leggen we uit wat bewegend leren inhoudt 
en hoe je als onderwijsassistent meer beweging kunt toevoegen aan je begeleiding.  

Bewegen is goed voor het leren 
Door de jaren heen is de schooldag veel statischer geworden. Kinderen zitten veel meer stil 
en kinderen spelen minder vaak buiten. Hierdoor gaat de motorische ontwikkeling van 
kinderen achteruit en neemt het aantal kinderen met overgewicht toe. Beweging is niet 
alleen belangrijk voor de gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, 
maar ook voor hun lerend vermogen. Kinderen leren door te ervaren en te doen. 
Daarnaast heb je spierspanning nodig om bepaalde taken te kunnen uitvoeren zoals 
schrijven. Als de spierspanning niet sterk genoeg is, kunnen schrijfproblemen ontstaan. 

 
Meer beweging op school 
Bewegend leren is één van de manieren om meer beweging in het leerproces te krijgen. Je 
kunt op verschillende manieren meer beweging toevoegen aan een schooldag. Een 
bekend voorbeeld is springend de tafels oefenen, maar denk ook aan 
beweegtussendoortjes en coöperatieve werkvormen.  Met coöperatieve werkvormen laat 
je leerlingen samenwerken in kleine groepjes.  

 

Voorbeelden van werkvormen 
De volgende werkvormen zijn makkelijk in te zetten om kleine groepjes kinderen bewegend 
te laten leren: 

• Begrijpend lezen: lees een stuk tekst voor of laat de kinderen zelf een stuk tekst 
voorlezen. Maak verschillende stellingen over de tekst en leg de kinderen uit dat ze 
moeten gaan staan als de stelling volgens hen klopt. Als ze denken dat de stelling 
onjuist is, moeten ze een rondje draaien. 

• Rekenen/taal: laat de kinderen een som (zonder uitkomst) of een woord 
opschrijven. Maak van het blaadje een prop en gooi het door het lokaal. Vervolgens 
geef je de kinderen de opdracht om een prop te pakken en de som op het papiertje 
te maken of het woord op het papiertje te lezen. Vraag de kinderen vervolgens om 
terug te gaan naar de tafel om het woord of de uitkomst op te schrijven. 
Benodigdheden: pen & papier. 

• Rekenen/taal: ga met je groepje naar het schoolplein en schrijf met stoepkrijt 
kriskras op het plein getallen op of woordcategorieën (bijvoorbeeld: natuur, vervoer, 
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school, eten). De kinderen krijgen ook een krijtje en schrijven bij elk nummer een 
som op of bij elke woordcategorie een woord. 
Benodigdheden: stoepkrijt 

• Taal sorteren: Maak blaadjes met woorden waar een letter ontbreekt. Maak twee of 
meerdere bakjes waar de ontbrekende letter op staat.  Laat kinderen het goede 
blaadje in het juiste bakje leggen. Benodigdheden: bladen met woorden, bakken. 

• Taal sorteren: Maak blaadjes met woorden en maak twee of meerdere bakjes met 
categorieën. Vraag kinderen of ze de woorden bij de juiste categorie kunnen leggen 
door het blaadje in het juiste bakje te plaatsen. Benodigdheden: bladen met 
woorden, bakken. 

 

Voorbeelden oefeningen taal sorteren 

 

Elke oefenvorm kan natuurlijk ook voor andere vakken ingezet worden. TIP: zorg voor 
voldoende materiaal zodat de kinderen veel in beweging zijn! 


