
Is jouw schoolplein ook een buggyparkeerplaats? In een buggy hoeven kinderen namelijk 
niet zelf te bewegen en kunnen ze gemakkelijk even mee zonder dat je als ouder steeds 
op hoef te letten of je kind niets gevaarlijks doet. Dit gemak hee� ook een keerzijde… 

In de afgelopen tien jaar is de motorische ontwikkeling bij veel kinderen in een vertraging 
gekomen. Tijdens de lockdown periodes is de motorische ontwikkeling nog eens verslechterd 
tot een alarmerend niveau. De motorische ontwikkeling hangt namelijk nauw samen met 
andere ontwikkelingsgebieden zoals de taal, de emotie, sociaal en cognitief. Om de leerstof op 
school te kunnen verwerken, is het kunnen besturen van het lichaam en het kunnen inzetten 
van de executieve functies van groot belang. Steeds vaker moeten leerlingen taken uitvoeren 
waar hun ontwikkeling nog niet rijp voor is. Dit kost veel energie en levert veel frustratie op, 
waardoor het leren en het totale functioneren voor het kind en de leerkracht moeilijker wordt.

Beweging is de basis!

Hoe ziet het programma eruit?
 4 speelse lessen van 1 uur + 1 terugkom les na ongeveer 2 maanden.
 Alle aspecten van de motorische ontwikkeling komen aan bod in de vorm van een 
 dierenverhaal, waarbij de houding en beweging van het dier een beroep doen op 
 evenwicht, coördinatie, lichaamsgevoel en het reguleren van de (spier)spanning.
 Elke les bestaat voor een deel uit het gericht stimuleren van het samen buiten spelen.
 De leerkrachten krijgen handvatten om dagelijks de motoriek in en buiten de klas een 
 impuls te geven.

Dit programma is inclusief:
 Het dierenkaartjes bewegingsspel.
 Een boekje met uitleg over 12 onmisbare spellen.

Wat is het doel van het programma?
Door meer te bewegen rijpt het zenuwstelsel beter en komt het leerproces beter 
op gang. Het doel van het programma ‘Beweging is de basis!’ is dan ook het 
stimuleren van de motorische ontwikkeling en het bewegen in of buiten de klas.

Voor wie is het programma bedoeld?
Dit programma is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw. Voor de bovenbouw 
kinderen stellen we graag een op maat gemaakt programma samen.

Locatie 
Bij jou op school in de gymzaal, het speellokaal én buiten op het plein.

Kosten
De kosten voor dit programma bedragen €1460,- per groep (kosten zijn inclusief 
voorbereiding, tussentijdse afstemming en evaluatie, planning & logistiek, 
materiaal, reiskosten/tijd).
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