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 Hoe zit het Activiteitenboek in elkaar?

In het eerste deel van het Studieboek hebben we gekeken naar factoren 
die van invloed zijn op leerprocessen en de werking van de hersenen. 
Het tweede deel gaat over hoe de kunsten een volwaardige plaats in kun-
nen nemen in het leren. Het Activiteitenboek bestaat uit een aantal basis 
oefeningen en voorbeelden van vakoverstijgende activiteiten en projec-
ten. Meervoudige intelligenties toegepast in de praktijk en activiteiten die 
de ´state of mind´ , zoals beschreven in hoofdstuk 1 van het Studieboek, 
kunnen sturen of veranderen. 

Er staan nogal wat bewegingsoefeningen in dit deel. Dit heeft te maken 
met het belang van bewegen en de positieve invloed van bewegen op 
leren. De ontwikkeling van ons brein gaat als het goed is gelijk op met de 
ontwikkeling van het lichaam. Zij hebben een stimulerende werking op 
elkaar.  (beschreven in deel 1 en deel 2 van het Studieboek) Regelmatig 
bewegen tussendoor verdient daarom aanbeveling. In de praktijk blijkt 
dat sommige leerkrachten de tijd niet vinden om een bewegingsoefening 
te bedenken. Voor veel leerkrachten is het ook een volkomen nieuw terrein 
om tussendoor bewegen in het dagelijkse lesprogramma in te weven. Een 
aantal basisoefeningen staat in dit deel beschreven. In het algemeen 
geldt dat kinderen graag zelf allerlei variaties en toepassingen op de 
oefeningen bedenken. Ze worden extra uitgedaagd wanneer ze zelf 
oefeningen mogen verzinnen en die vervolgens aan de groep mogen 
leren. Soms is de situatie zo dat bewegen alleen zittend kan of is het om de 
een of andere reden makkelijker om het zittend te doen. `De zittende 
reeks´ kan uiteraard ook staand gedaan worden. 

Alle activiteiten zijn reeds vele malen uitgeprobeerd op diverse scholen. Ze 
worden doorgegeven ter inspiratie, als aanzet om zelf op voort te 
borduren.  

Het Activiteitenboek wordt afgesloten met een opstel van een leerling, met 
als onderwerp ‘Mijn ideale school’.
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