Facilitair

Uitdagend en leerzaam

Spellentafels voor
onderwijs en opvang
Ontspannen én spelenderwijs leren. Dat is het doel
van de spellentafels van
STAD ObjectArt. Maar is
het realistisch om dit doel
na te streven in een tijd
waarin iPad en smartphone de boventoon
voeren? Daarom werden
eind vorig jaar diverse
tafels en spellen getest
tijdens de Dutch Design
Week in het expocenter in
Eindhoven. Jong en oud
reageerden enthousiast.

Zowel de vorm als het concept vielen in de smaak. De vorm omdat er voor elk wat
wils (‘custom made design’) mogelijk is. Het concept omdat er naast populaire
spellen als schaken, dammen en vier-op-een-rij, ook diverse taal- en rekenspellen
ontwikkeld zijn. Ook het ingelegde whiteboard en de dobbelbox kregen veel bijval.

Zien spelen, doet spelen
Door de handige opbergruimte beschikken leerlingen altijd over alle materialen die
ze nodig hebben om het spel te spelen. De drempel om te gaan spelen moet
immers zo laag mogelijk zijn. Ook de verrassende vormgeving van de tafels – van
rustig tot expressief, alles is mogelijk – werd tijdens de beurs bijzonder gewaardeerd door de bezoekers. Wat voor de oudere bezoeker als ‘heftig’ bestempeld
werd, vonden jonge bezoekers ‘cool’. De ontwerpen kunnen aangepast worden aan
het interieur van de school. Scholen kunnen zelfs eigen ontwerpen en ideeën werkelijkheid laten worden. De tafels zijn in diverse afmetingen leverbaar en kunnen
ook voorzien worden van allerlei onderstellen.

Wetenschap
De laatste tijd is er behoorlijk wat onderzoek gedaan naar het positieve effect van
het spelen van bordspellen. Professor Jelle Jolles, neuropsycholoog aan de VU
Amsterdam, is daar een uitgesproken voorstander van. In het vorige nummer van
PO Management zei hij daarover: ‘Spellen zijn heel nuttig voor het bevorderen van
denkcreativiteit en het vermogen problemen op te lossen. Ik heb daarbij de voorkeur

voor fysieke spellen die met een of meerdere andere personen worden gespeeld,
zoals kaartspellen en bordspellen, boven computerspellen. Fysieke spellen prikkelen je ruimtelijk (3D) voorstellingsvermogen meer en het is goed te voelen wat het
verschil is tussen bijvoorbeeld een pion en een koning op het schaakbord. Erg
belangrijk is het leren van strategieën en dat je leert te gaan denken in oorzaak en
gevolg. Om een ‘mentaal schema’ te maken waarbij je in je hoofd als het ware een
model maakt van wat er zou kunnen gebeuren. Met spellen worden ook verbale
vaardigheden en sociaal gedrag gestimuleerd. Al die oude spellen van vroeger
moeten weer terug.’ Ook andere wetenschappers hebben zich inmiddels positief
uitgelaten over het effect van het spelen van bordspellen.

Professor Jelle Jolles:
'Spellen zijn heel nuttig
voor het bevorderen van
denkcreativiteit en het
vermogen problemen
op te lossen.’

Populaire spellen en uitdagende taal- en rekenspellen,
voor iedere groep
Naast bekende spellen als schaken, dammen, backgammon, ‘vier/drie op
een rij’ en diverse woord- en dobbelspellen, zijn er themaspellen (o.a. taal en
rekenen) voor kinderen van alle leeftijden.
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Column

Onbekend
maakt
onbemind?
Zelf ontwerpen
Regelmatig worden nieuwe spellen aan het assortiment toegevoegd. Ook is het
leuk en leerzaam om leerlingen zelf bordspellen te laten maken. De onderwerpkeuze kan natuurlijk helemaal vrij zijn, maar een leerkracht kan deze opdracht ook aan
een bepaald thema koppelen. Leerzaam is het zeker als leerlingen een bepaald taalof rekenspel moeten ontwerpen. STAD ObjectArt levert de benodigde materialen,
zodat ook deze spellen eenvoudig uit te voeren zijn en bij de andere spellen passen.
Kinderen voelen zich vaak enorm getriggerd als ze horen dat ze een nieuwe Lingo
of MasterMind mogen ontwerpen.
Op Wikihow staat helder omschreven welke stappen je moet doorlopen om tot een
echt spel te komen(zie http://nl.wikihow.com/Je-eigen-bordspel-maken).

STAD ObjectArt
Dennenlaan 11
5553 CV
Valkenswaard
www.stadobjectart.nl
Voor meer informatie
en contact:
Jeany Teillers
06-49122870
Jeany@stadobjectart.nl

Persoonlijk ontwerp en maatwerk
De spellentafels van STAD worden op maat gemaakt en speciaal voor u
ontworpen. Daardoor passen de tafels in ieder schoolinterieur. De bladen zijn
gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal en voorzien van een ijzersterke
laklaag. Er is een grote keuze in onderstellen: van eenvoudige stapelbare onderstellen, tot stevige verrijdbare klaptafels.

Actie
Like onze Facebookpagina en maak kans op een exclusieve
spellentafel van STAD ObjectArt.
Bij 1000 likes verloten we een ‘vette’ tafel (t.w.v. € 800,-)
onder alle deelnemers.
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Ursie Lambrechts,
voorzitter Schoolleidersregister PO

De Stichting Schoolleidersregister PO is opgericht
om het beroep van
schoolleider in het primair
onderwijs te versterken en
verder te professionaliseren. De schoolleider wordt
daarbij op verschillende
manieren gefaciliteerd. De
voorzitter van het register,
Ursie Lambrechts, vertelt
in haar column over de
recente ontwikkelingen
met betrekking tot het
register.

Eerst maar even de data, dat zijn jullie inmiddels van mij gewend. Ruim 7.500 schoolleiders hebben zich ingeschreven en hiervan heeft ongeveer de helft zich al
volwaardig geregistreerd. Mooie cijfers, toch! En natuurlijk zullen we er alles aan
doen om ook zo snel mogelijk de laatste groep – zij die de kat uit de boom hebben
gekeken of gewoon niet zo enthousiast waren – aan boord te krijgen. Gelukkig hoeven we ons anno 2016 niet meer uitgebreid te verdedigen. Je kunt rustig stellen dat
ingeschreven en geregistreerd zijn de norm is geworden. Met die snelle inburgering
zijn we heel blij.
Waar we op dit moment veel extra energie in steken, is de totstandkoming van een
grotere groep schoolleiders die via de weg van het informele leren hun professionaliteit wil aantonen. Dat je met een gecertificeerde opleiding of cursus aan bepaalde
competenties kunt werken, is een bekend en vertrouwd gegeven. Toch zijn er veel
meer manieren om te leren. Door boeken en tijdschriften te lezen, door actief deel
te nemen aan discussiegroepen, bijvoorbeeld een online community, door te bloggen
en te publiceren, door collegiale intervisie, een congres of seminar te bezoeken,
noem maar op, we leren elke dag.
Het frappante is dat veel schoolleiders aangeven dat ze informeel heel veel opsteken,
maar we zien ook dat nog maar weinig schoolleiders dat daadwerkelijk willen aantonen. We denken dat vooral de onbekendheid een obstakel vormt. Daarom hebben we
recent twee filmpjes gemaakt over informeel leren en over de validering van informeel leren. Deze filmpjes illustreren heel goed wat deze manier van leren eigenlijk
inhoudt, hoe je in contact kunt komen met schoolleiders die met dezelfde thema’s
bezig zijn, hoe je met hen in gesprek kunt raken en hoe je uiteindelijk ook kunt aantonen dat je er voldoende van opgestoken hebt. De uiteindelijke validering geschiedt
door twee collega-schoolleiders of door een externe professional. De keuze is aan de
schoolleider zelf.
Daarnaast hebben we interactieve hulpprogramma’s gemaakt, Birdy en Curatr, die
de informele leergemeenschappen moeten ondersteunen en enigszins moeten
stroomlijnen. In beide interactieve portfolio’s kunnen schoolleiders feedback geven
op elkaars presentaties, beleidsplannen, recensies, blogs of reflecties binnen de
eigen onderwijspraktijk. Na verloop van tijd zullen we van een van de twee
programma’s afscheid nemen, maar nu – in de pilotfase – kijken we even welk
programma het beste bij ons register past.
Zoals gezegd, er zijn echt legio mogelijkheden. Daarom verbaast het ons dat nog
maar weinig schoolleiders gebruik maken van deze leerroute en leergemeenschappen. Temeer daar de schoolleiders die deze informele leerroute al hebben afgelegd,
unaniem zeer enthousiast zijn over deze vorm van professionalisering. Door er met
collega’s over te praten, praktijkervaringen te delen en kennis uit te wisselen, hebben
ze op een zeer prettige en effectieve wijze zichzelf en anderen verrijkt. Wat wil je nog
meer? Probeer het ook!
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