
Dynamiek in je rooster



Welkom! Wat gaan we doen?

• Waarom aan de slag met een dynamisch rooster?

De theorie

• Praktische tips
• Jouw rooster invullen

Aan de slag



Even voorstellen

 



Doelen
• Hartslag verhogen

• Concentratie verhogen

• Memoriseren



Doel: 
hartslag verhogen



Fit Vaardig en Verstandig! 
(Rijksuniversiteit Groningen, 2011)

• Na 1 jaar bleek dat de kinderen die mee 
hebben gedaan aan de F&V lessen meer 
vooruit zijn gegaan op rekenvaardigheid 
dan de kinderen die deze lessen niet 
hadden.

• Na 2 jaar bleek dat de kinderen die mee 
hebben gedaan aan de F&V lessen meer 
vooruit zijn gegaan op spelling- en 
rekenvaardigheid dan de kinderen die 
deze lessen niet hadden.

• Na een F&V les waren kinderen duidelijk 
meer taakgericht dan na een gewone les.

Jérôme Gijselaers





Bewegen = beter leren! 
(Hogeschool van Amsterdam/VUmc/Rijksuniversiteit Groningen, 2011)

• Matig intensief bewegen verbetert de 
leerprestatie van kinderen.
• Na 10/20 minuten matig intensief 

bewegen of 5 minuten intensief 
bewegen, kun je 2 uur lang beter 
informatie opslaan.

• Schoolresultaten verbeteren bij goede 
afwisseling van beweeg- en leertijd. 

• Kinderen die regelmatig bewegen winnen 
aan zelfvertrouwen en zijn fitter.

• Sport en spel zijn goed voor het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden.



Naar buiten, want
Groen is goed voor concentratie



Rennen en leren
• Tafels

• Tafeljog.nl

• Youtube
• Klokkijken (meester Bjorn)
• Splitsingen (juf Tessa)
• Woorden lezen VLL (citotrainer)
• Verliefde harten (Gynzy)

• Meester Sander (ook op Youtube)
• Kleuren
• Vormen
• Cijfers
• Letters

• Zelf maken



Een dictee 
joggen



Schrijf het woord eerst op. 
Als we alle woorden hebben 
opgeschreven, gaan we het 

joggend bespreken.



hardlopen





bewegen





overschrijven







Leer ze rekenen
(Bea Ros e.a.)

• Lopen langs de 
getallenlijn
• Beter getal inzicht
• Betere basis voor het rekenen 

op latere leeftijd





Doel: 
concentratie



Uit de theorie

• Na 20 minuten stilzitten, 
gaat je geheugenfunctie 
met 25% achteruit.
• Taakgerichtheid wordt 

hoger, wanneer je 
tussendoor een pauze 
neemt.





25 30



Doel: 
controle van memoriseren



Uit de theorie

• Kinderen die hun handen gebruiken 
bij taal/rekenen, leren de taal en/of 
rekenen sneller.

• Complex bewegen is, bij 
automatiseren, nóg belangrijker dan 
bewegen op zich.

• Doorbreken van de middellijn



Smart-moves

Let op: het kan ook té
complex…



Doelgericht bewegen is de 
sleutel tot succes.



En dan… In de klas

De dynamische schooldag

Welk moment van de dag?

Klassikaal of in groepjes?

Kan iedereen meedoen?
Motorisch? Cognitief?

Wat is je doel?
Doelgroep? Lesdoel? Motorisch doel?



Tip: denk ook aan circuitjes!





Aan de slag

Rooster
bekijken

Hoe pas jij 
het toe?


