
Krachtige dragers 
in de onderbouw

Congres platform dynamische schooldag

9 november 2022



Even 
voorstellen

Skills2Move

Platform dynamische schooldag



Inhoud van 
de workshop

• Wat zijn krachtige dragers

• Waarom bewegend leren

• Kwaliteitskader

• Werkvormen 



Krachtige
dragers

• Wat zijn krachtige dragers

• Hoe te beoordelen



Waarom bewegend leren?                 Jérôme Gijselaers



Het 
kwaliteitskader

Bewegend leren op 3 niveaus

- Bewegen tussen het leren door

- Bewegen tijdens het leren

- Bewegen om te leren



Voorbeeld
kwaliteitskader

• Activiteiten op de website

• Snelle check voor
leerkrachten

• Check voor het maken van 
eigen activiteiten

• Klik hier voor het 
kwaliteitskader

https://platformdynamischeschooldag.nl/wp-content/uploads/2022/09/Kwaliteitskader-Bewegend-Leren-Platform-Dynamische-Schooldag-PDS-8.pdf








Coöperatieve 
werkvormen



Meest gebruikte 
werkvormen

• Wandel wissel uit

• Hoeken

• Binnenkring buitenkring

• Zelf ervaren



Wandel
wissel uit

Aan de slag met de getalkaartjes



Hoeken Zinsontleding



Hoeken

• Ontleden

• Kaartjes

• Samen oplossen



Binnenkring
buitenkring

Getalkaartjes



Beoordelen 
denken, delen, uitwisselen

in 3 groepen



Hartslag 
verhogend



Rennen/joggen 
op de plaats

Verschillende aanbieders

- Tafeljog

- Gynzy

- Youtube

- Zelf maken
- Eigen leerdoelen



Gynzy Klokkijken

https://teacher.gynzy.com/#/nl-nl/docent/board/89a343bd-7d9a-4068-a222-ecefbc6ff909


Maar dit kan 
je ook zelf 

maken

Doelen van jouw les 

• Woordsoorten

• Breuken/procenten

• Spelling

• Ontleden



Soorten bewegingen

• Joggen

• Stappen

Combinaties

• Boxen

• Klappen

• Springen

• Squats



Keuze 
bewegingen

Motorisch doel

Cognitief doel



Sommen 
tijdens het 

dansen
Dansen en denken



Verschillende 
aanbieder

- Squla

- Youtube

- Just dance





Beoordelen 



Andere 
werkvormen



Zweeds 
loopspel

Hoe zet je deze in?



In dit lokaal hangt een Zweeds loopspel

• Maak duo’s

• Zoek om en om een vraag 
op

• Vul het antwoord in op het 
antwoordblad

• Heb je de vragen gemaakt 
ga je weer zitten



Beoordelen 



Hinkelen
Op vele soorten manieren



Een
hinkelbaan
maar dan 
anders…



Laat 
leerlingen

zelf
bedenken!



Beoordelen 



LeerMATerialen
In vele soorten en maten 



Getallenlijn Kaartjes plaatsen op de 
getallenlijn



6x6 mat Maken van sommen in de mat



Leermachine Getallen springen in de mat



Beoordelen 



Bedankt
Heel veel plezier vandaag nog!


