
 1

1. Binding door beweging 
 

 Elise Sijthoff 
 
 
 
1.1 Inleiding  Waar de leerkracht in de dagelijkse praktijk mee geconfronteerd wordt, is dat kinderen steeds minder bewegen en meer last hebben van overgewicht. De wereld van het kind verlegt zich steeds meer van een reële wereld waarin buiten gespeeld wordt, naar een virtuele wereld achter de computer waarin het kind stil zit.   
 
1.2 Belang van bewegen  Ieder kind heeft van nature de innerlijke drang tot bewegen. Want welk kind wil er nou lang stilzitten in de klas? Voor ieder kind is het een opluchting als ze het stilletjes zwoegen mogen afwisselen met het doen van een opdracht die gezamenlijk plezier oplevert.  Niets staat kinderen in de weg om (samen) te bewegen. Uit zichzelf zoeken zij contact met anderen. Als we kijken naar de motorische ontwikkeling van een kind is ieder kind en iedere volwassene uit te dagen tot bewegen.  Bovendien is er een zeer belangrijke meerwaarde dat door veel te bewegen de schoolprestaties van kinderen worden verbeterd. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek dat door onderzoekster Amika Singh en collega’s is gedaan. Zij baseren zich daarbij op internationale studies vanaf 1990 tot 2010, waarbij 12.000 kinderen betrokken waren (Singh, A. et al. (2012). Physical Activity and Performance at School: A Systematic Review of the Literature Including a Methodological Quality Assessment. Journal of the 
American Medical Association, 166 (1), 49-55). Ondanks de geringe aandacht in Nederland, is dit wereldnieuws. Ondanks dat in de oudheid al is aangetoond dat een gezonde geest in een gezond lichaam huist, is de algemene opvatting toch nog steeds dat je voor leren stil moet zitten.   
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1.3 Wat is de achterliggende gedachte?  Het is afhankelijk van welke mensen je in je directe sociale omgeving ontmoet hoe je je als kind ontwikkelt. Zij bepalen het scala van leermogelijkheden en of deze zich zullen uitbreiden of juist stagneren.   
Positieve stimulans De Russische psycholoog Vygotsky zegt er het volgende over: De inner circle (What can I do?) zal toenemen of door het aandeel in positieve hulp of door een grotere zelfeffectiviteit in leren (Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of 

higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.). Je hersenen moeten natuurlijk gevoed worden. Als er geen positief contact is,  betekent dit dat de hersenen geremd worden in hun ontwikkeling. Bepaalde gebieden in de hersenen vertakken hierdoor niet meer en de groei stopt. Ouders en andere volwassenen hebben een maatschappelijke verplichting in het faciliteren van leerprocessen van kinderen.  leerproces. De klas beweegt! laat zien hoe bewegen hierbij kan helpen.   Door het simpele maar toch uitdagende karakter van alle opdrachten uit De klas beweegt! leidt ieder beweegmoment tot een enthousiasmerend voor bewegen moment waarin steeds positieve leerervaringen ontstaan tussen twee of meerdere kinderen. Met het spelenderwijs automatiseren van de simpelste basismotoriek (Sijthoff, E.S. (1993). De klas beweegt!. Amsterdam: Fysio Educatief) wordt iedere (gemeenschappelijke) opdracht  weer als een succeservaring beleefd en het leerproces naar specifiekere motorische vaardigheden vergemakkelijkt en bestendigd. Zie bijvoorbeeld onderstaande oefening voor groep 4 genaamd ‘De voetendans’. Door samen heel hard of zacht te stampen ontstaat er een gezamenlijke kick.   

 Bron: De klas beweegt! 3.0 (Fysio Educatief) 
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1.4  Belang van verbinden 
 Dagelijks, een moment samen, bijvoorbeeld door met de klas te dansen op muziek, even het ijs te breken na een gespannen moment in de groep of na het eten met de familie een ritme te slaan met de pannendeksels. Het kost maar vijf minuten per dag en stimuleert het lichaam én het brein van ouder, kind en leerkracht. Zo simpel kun je samen verbinden door bewegen. Het kind kan zich pas optimaal kan ontwikkelen als de hele sociale omgeving daarbij betrokken is:  van babybroertje en actieve buurman tot luisterende grootouder.   
1.5  Tot slot een paar zinnen over binding door beweging en het welbevinden voor 

ouders, kind en school  In kader  Elise Sijthoff is co-auteur van de methode De klas beweegt! die het bewegen in de klas stimuleert. Een praktische handleiding die de docent in de klas ondersteunt om in korte, praktische oefeningen de kinderen meer te laten bewegen. Het bewegen is echter geen doel op zich, het samen bewegen leidt tot meer ontspanning in de klas, scherpt de zintuigen van de kinderen aan en brengt hun individuele lichamelijke kwaliteiten in beeld.  Om de verbindende activiteiten die je als ouders, leerkracht en kind samen onderneemt, zichtbaar te maken is ‘De familiekalender’ ontwikkeld. Zowel het kind, de ouder als (vak)leerkracht kunnen hier hun wensen op het gebied van bewegen kenbaar maken. Thuis kunnen de kinderen op de Familiekalender invullen waar, wanneer en met wie ze beweegopdrachten en spelletjes gaan doen. Zodoende biedt de kalender gelegenheid om beweegmomenten in de week te plannen: buiten spelen, maar ook samen boswandelingen maken en fietstochten organiseren. Het is voor kinderen, ouders en begeleiders; voor thuis en in de klas. 


