Hét complete lespakket voor bewegend leren

Ga mee naar buiten
en beweeg je wijs!

Wat is 321Start!?
321Start! is een compleet bewegend leren-lespakket en is een
unieke combinatie van uitgewerkte lessen en spelaanleidingen
op het schoolplein. Het is speciaal ontwikkeld om alle kinderen van groep 1 t/m 8 bewegend te laten leren.
Het 321Start!-lespakket bestaat uit:
• 6 spelaanleidingen voor op het schoolplein
• 3 mappen met complete lessen voor:
▸ onderbouw (groep 1 en 2)
▸ middenbouw (groep 3 t/m 5)
▸ bovenbouw (groep 6 t/m 8)
• een workshop om 321Start! goed te kunnen implementeren
Het 321Start!-lespakket is:
• compleet en kant en klaar
• methode-onafhankelijk
• flexibel en laagdrempelig
• voor alle groepen en alle vakgebieden
• aandacht voor de totale ontwikkeling: motorisch,
sociaal-emotioneel en cognitief
• buiten spelen én leren
• plezier voor leerkracht en leerling!
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Bovenbouw
Tijdsbeelden

Het pakket bestaat uit compleet uitgewerkte lessen voor de
groepen 1 t/m 8.
Van iedere les is er ook steeds een variatie uitgewerkt. Dat
biedt mogelijkheden om te differentiëren.
Alle benodigde materiaalkaarten (o.a. tafelsommen,
landen van Europa, letterkaarten, gebeurtenissen uit de
geschiedenis) zitten in het lespakket. Dat maakt dat de
leerkracht direct aan de slag kan. Niet meer printen en
niet meer kopiëren! Alle kaarten zijn gelamineerd en dus
geschikt voor buitengebruik.

Taal

Compleet en kant en klaar
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Onderbouw

Daarom 321Start!

Methode-onafhankelijk
1

Algemene vorming
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Onderbouw

321Start! is te combineren met álle methodes. Het
ondersteunt algemene taal- en rekenvaardigheden,
stimuleert cognitieve en motorische functies en de sociaalemotionele ontwikkeling.

321Start! is het enige bewegend leren-lespakket dat voor
alle groepen en alle vakgebieden ingezet kan worden.
Iedereen kan meedoen. Elk kind krijgt zijn eigen rol
(observeren/ondersteunen/leiden). Daardoor is 321Start!
ook geschikt voor kinderen met dyscalculie of dyslexie
en voor kinderen die binnen het regulier onderwijs een
speciale aanpak nodig hebben. De afwezigheid van het
rode potlood werkt extra stimulerend!
321Start! betekent plezier, betrokkenheid en hogere
leeropbrengsten!
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Landen van
Europa

Voor alle groepen en alle vakgebieden
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Aardrijkskunde

Iedere leerkracht kan met 321Start! uit de voeten: de
leerkracht die graag werkt met de uitgewerkte lessen,
maar óók de leerkracht die er liever een eigen draai aan
geeft. Op blanco kaarten kunnen de eigen lesdoelen met
een whiteboard-stift genoteerd worden. Afvegen en de
kaart is weer klaar voor een nieuw lesdoel. Oneindige
mogelijkheden dus!
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Bovenbouw

Het werken met 321Start! vraagt een minimale
voorbereiding van de leerkracht. De lessen zijn zo opgezet
dat de leerkracht eerst een instructie geeft. Vervolgens wordt
de lesstof buiten op het schoolplein gememoriseerd en
geautomatiseerd m.b.v. de spelaanleidingen. Daarna kan de
les, indien nodig, nog schriftelijk verwerkt worden in de klas.

Categorieën

Flexibel en laagdrempelig

wist je dat ...

samenwerken tijdens
de oefeningen belang
rijk is voor de sociale
ontwikkeling van
kinderen?

De voorbereiding
Voor je buiten gaat beginnen, kies je eerst een spel. Er zijn leskaarten voor
de onderbouw (groep 1 en 2), voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5) en voor
de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Op de kaart staat aangegeven bij welke
spelaanleiding het spel hoort.

Het lesmateriaal

Bij het ene spel draait het om spelling, bij een ander spel oefen je de tafels van
vermenigvuldiging of ga je categoriseren. Het leerdoel van het spel staat op de
kaart. Er is geen bepaalde volgorde in de spellen. Kies iets wat aansluit bij je
Het lesmateriaal is verdeeld over drie mappen:
lessen.
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Aardrijkskunde
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Middenbouw

Je speelt een spel ongeveer 25 minuten. Dan hebben de kinderen genoeg
beweging gehad om zich daarna in de klas weer goed te kunnen concentreren.

De reizende hoepel
Leerdoel
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Windrichtingen
Bij de materiaalkaarten
van oefenen.
321Start! zitten ook blanco kaarten. Die kun je
Wat heboefenstof
je nodig?
gebruiken om je eigen
op te schrijven. Gebruik een whiteboard-stift,
Een hoepel
dan veeg je je eigen tekst er later weer gemakkelijk af. Ook de krijtbordjes bij
Zo gaat het spel
kinderen gaan in een
kring om
de Cijferkring
staan en geven
een
Slalomleren en het De
schoolbord
van
het
Letterbord
zijnelkaar
gemakkelijk
in te zetten
hand. De windrichtingen van de Cijferkring moeten zichtbaar zijn. Laat twee
kinderen
even elkaarsaan
hand loslaten
en hun
arm door eenstof.
hoepel steken.
om je eigen invulling
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de te
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Kortom: 321Start! doet er
Noem een windrichting, bijvoorbeeld zuid. De kinderen moeten er nu
voornodigen
zorgen dat de hoepel
het zuiden wordt
verplaatst, creativiteit
zonder de
alles aan om je uit te
bij richting
de spellen
je eigen
in te zetten.
handen los te laten. Ze moeten zich dus met hun hele lijf door de hoepel
wringen om hem te kunnen verplaatsen naar de buurman of -vrouw. Is de
hoepel in het zuiden gekomen, dan noem je een andere windrichting.

Zo kan het ook
Speel het spel met de hoepel zoals hierboven is beschreven. Noem nu niet
de windrichting, maar een plaats of een land, bijvoorbeeld Noorwegen.
De kinderen bepalen waar dat land ligt ten opzichte van Nederland en laten
de hoepel in die richting reizen.
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Tip

Je kunt dit spel ook
spelen met meerdere
hoepels tegelijk.

11/03/2019 17:30

Uitleg materiaalkaarten

Kruisloop
Loop zijwaarts. Zet de rechtervoet
vóór de linker. Zet de linkervoet
bij. Zet daarna de rechtervoet
áchter de linkervoet.

Vingertippen
Tik met je duim tegen je
wijsvinger en vervolgens tegen je
middelvinger, ringvinger en pink.
Dan weer tegen de ringvinger, de
middelvinger en de wijsvinger.
Doel
Doevan
dithet
metspel
twee handen tegelijk.
Benodigdheden voor het spel
Wendsprong
Plaats je handen op de balk. Zet
Uitleg van het spel
je af en spring, met je voeten bij
elkaar, over de balk.
Jumping jack
Variatie
op hetstaan,
spel met je voeten
Ga rechtop
naast elkaar en je armen langs
je lijf. Spring op en spreid je
benen en breng tegelijk je armen
zijwaarts omhoog. Dan spring je
weer terug in de uitgangspositie.

Uitleg materiaalkaarten
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Algemene vorming
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Onderbouw
Categorieën
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Onder-, midden- of bovenbouw

Vakgebied

Kaartsoort
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De spelaanleidingen
Springprikkel
Al springend de topografische kennis met de
bovenbouw automatiseren!
100-veld
Stimuleer de lees- en werkrichting. De jongste
leerlingen lopen in kruisloop over het 100-veld,
terwijl de middenbouwleerlingen de opbouw
van tafels oefenen.
Slalomleren
Laat leerlingen slalommend naar het juiste
antwoord rennen. Hierdoor leren kinderen niet
alleen de stof, maar ook verbanden tussen links
en rechts, voor en achter.
Getallenladder
De getallenladder maakt duidelijk dat 20 verder
weg ligt dan 2. Heel geschikt dus om visueel
ingestelde kinderen mee te nemen in de wereld
van sommen, tafels en getallen.
Letterbord
Ga met de kinderen van de onderbouw op zoek
naar cirkels in de verschillende letters, of houd
een woordenrace met de bovenbouw. Door
goed te laten samenwerken en een snelheids
element in het spel aan te brengen wordt
spelenderwijs de herkenning van letters of
werkwoordspelling geoefend.
Cijferkring
Maak pizzasprongen ter voorbereiding op klokkijken (met de onderbouw) of oefen al touwtje
springend de windrichtingen of provincies van
Nederland.

wist je dat ...

het lopen van de
kruisloop de linkeren rechterhelft laat
samenwerken?

behalve bewegen ook
leren stoppen belangrijk is? Denk aan spelletjes zoals Annemaria
Koekoek. Hierbij leren
kinderen een beweging te starten én te
stoppen. Dit bevordert
het lichaamsbesef.

met het afdekken van
getallen de structuur
van de tafel van vermenigvuldiging zichtbaar
wordt?

touwtjespringen goed
is voor het ritmegevoel
en de concentratie?
Touwtjespringen is
inschatten van afstand
en ritme. Deze ritmiek
is goed te gebruiken bij
rijmen en leren lezen
(hakken en plakken). De
tafels werden vroeger
niet voor niets in een
cadans geleerd!

De workshop
Bewegend leren is anders lesgeven. Daarom is een
belangrijk onderdeel van 321Start! de workshop. Deze
actieve, praktische en enthousiasmerende workshop wordt
gegeven door Janneke van Zandbeek en Rietje Goosen van
JufJuf.
Janneke en Rietje staan dagelijks voor de klas en zijn
fervent voorstander van bewegend lesgeven. In hun
workshop combineren zij de theorie met de praktijk, laten
de effecten van bewegend leren zelf ervaren en tonen hoe
bewegend leren toegepast kan worden in de praktijk.
Na de workshop zijn de leerkrachten er helemaal klaar
voor en staat niets meer in de weg om direct te starten met
bewegend leren.
Ook de leerkrachten komen dus in beweging en ook zij
krijgen alle gezonde effecten van bewegen mee. Positieve
ervaringen worden binnen het team makkelijk gedeeld,
inspireren tot nieuwe lessen (te delen via social media) en
geven extra energie en werkplezier.
321Start! is plezier voor leerling én leerkracht!

Waarom bewegend leren?
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bewegen bijdraagt aan een gezondere jeugd en betere leerprestaties.
Bewegend leren is een aantrekkelijke en dynamische
manier van lesgeven en voldoet aan de wensen van de
huidige tijd: educatief, verrassend, dynamisch en gericht
op samenwerking.
Door lichamelijk bezig te zijn met de lesstof worden beide hersenhelften in werking gezet en blijft de stof beter
hangen. Door lessen bewegend toe te passen op het
schoolplein, ontstaat een dynamisch spel tussen theorie en
inzicht door beweging.
Buitenspelen verdient een vaste plaats binnen de visie van
scholen en het rooster van leerlingen. Het schoolplein is de
ideale locatie om kinderen zich samen te laten ontwikkelen, elkaar te ontmoeten, te stimuleren, uit te dagen en te
begeleiden. Kinderen kunnen elkaar helpen en van elkaar
leren.
Bewegend leren in de buitenruimte met 321Start! heeft
daarbovenop nóg extra voordelen:
• frisse lucht en zuurstof
• daglicht in plaats van kunstlicht
• betere opname van vitamine D
• stimuleert de creativiteit en het zelf oplossend vermogen
• ontwikkelt een gezonde oogfunctie
• betere zintuiglijke ontwikkeling
Profileer je school met bewegend leren en meld je aan voor
het vignet sport en bewegen van de gezonde school!

wist je dat ...

door buiten te
bewegen je steeds
afstanden moet
inschatten? De ogen
leren samenwerken.
Daarna kunnen
leerlingen zich beter
focussen op het bord
en op hun werk op de
tafel.

Ga aan de slag met 321Start! en

Maak van je
schoolplein een
verlengstuk van je
klaslokaal!
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321Start! is een samenwerking tussen

