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Alles over schaken op de basisschool 

In onze periodieke nieuwsbrief brengen wij  iedereen op de hoogte van de nieuwe publicaties. Door 

de aangebrachte hyperlinks kan direct naar het gewenste artikel worden gegaan. Het navigeren op de 

site wordt hiermee ondersteund. Maar wie iets wil laten opnemen in onze nieuwsbrief is natuurlijk 

ook van harte welkom. 

 

Naar een Deltaplan voor het Schoolschaak 

In dit artikel,  dat ook op onze site  te vinden is , staat een 

analyse en de stand van zaken van het schaken op de 

basisscholen in Nederland. Wij willen  niet alleen 

opbouwende kritiek leveren maar ook een bijdrage 

leveren om het schaken op basisscholen in de breedte te 

bevorderen. Langs de kant blijven staan is voor ons geen 

optie! 

Een van onze observaties was dat er in Nederland en 

België geen website is waar alle informatie over schaken 

en schaakles op basisscholen te vinden is. Om hierin te 

voorzien namen wij het initiatief Schoolschaaksite.nl te 

starten. Iedereen kan meedoen en zelf bijdragen plaatsen 

op deze site. Er is  een  handleiding beschikbaar voor het 

plaatsen van artikelen en foto’s op onze site. Een andere 

mogelijkheid is de redactie te vragen artikelen te plaatsen 

of links te leggen naar andere sites zoals de eigen 

schoolsite. 

Lesmethoden 

In deze rubriek willen we diverse lesmethoden en 

lesvormen de revue laten passeren. We hebben de 

studiemethode Withuis beschreven met medewerking van 

Eddy Sibbing (boeken en TV series). Naast de 

lesmethoden in Nederland willen we ook aandacht 

besteden aan lesmethoden en lesvormen in het 

buitenland.  

Stappenmethode 

De Stappenmethode is de officiële lesmethode van de 

Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Daarom krijgt 

deze methode uitgebreid aandacht op onze site. Zie de 

speciale rubriek met de volledige beschrijving. Wie zijn 

de auteurs, hoe is de methode ontstaan, wat houdt de 

methode in, wat is er allemaal beschikbaar en in welke 

vorm? Op deze vragen alle antwoorden en nog veel meer. 

De Stappenmethode is ook in het buitenland populair en 

is al in de volgende talen verschenen: Duits, Engels, 

Frans en Turks. Dit jaar verschijnen de eerste boeken in 

het Deens en het Grieks. 

Bijdragen over de ervaringen met deze  lesmethode zijn 

welkom. Dit geldt ook voor  adviezen en tips voor 

aankomende schaakmeesters en schaakjuffen. 

Research 

Waarom schaken goed is voor jonge kinderen is vaak 

onderwerp van onderzoek geweest, vooral in het 

buitenland. De bedoeling is dat we publicaties 

verzamelen en publiceren. Ook buitenlandse artikelen en 

rapporten zullen we opnemen, te beginnen in de 

oorspronkelijke taal. Vrijwilligers die willen meehelpen 

artikelen te vertalen zijn welkom. (Engels, Duits en 

Frans) 

Reeds gepubliceerd zijn een onderzoek van Karel van 

Delft ( uit 1990), schaaklessen verhogen schoolprestaties 

van Marcel Wilmet (uit 1981) en Trijfel van Nico 

Scheepmaker met een nawoord van Eddy Sibbing (uit 

1986). 

Onder Rapporten buitenland hebben we gepubliceerd: 

Een bundel met artikelen The benefits of chess in 

education en een samenvatting zoals gepubliceerd op de 

site van de Kasparov Chess Federation Europe. 

Onder de rubriek Research hebben we ook opgenomen 

Geschiedenis. Over de geschiedenis van het schaken is 

veel gepubliceerd en hierover  is veel te vertellen. Als er 
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vrijwilligers zijn om de geschiedenis van het schaken in 

kindertaal te verwoorden dan zijn zij van harte welkom. 

De geschiedenis van het schaakspel in woord en beeld 

kan een goede ondersteuning zijn om de kinderen 

hierover te vertellen. 

Presentaties 

Verbinden , samenwerken en informatie uitwisselen zijn 

belangrijke motto´s voor onze site. Wij hebben een 

rubriek Presentaties. Deze kunnen in Powerpoint, Word, 

PDF en fotoformaat worden gepubliceerd.  Op school 

kunnen deze dan gebruikt worden om te tonen op het 

digitale schoolbord bij de schaaklessen. Wie neemt de 

handschoen op en wie begint? 

Rubrieken 

Rubrieken bestaat uit veel categorieën. Hierin  kan 

allerhande informatie worden geplaatst. 

Nieuws 

Columns 

Schooltoernooien 

Verslagen 

Analyses 

(Lokale) Media 

Schoolkranten 

Kunst 

Boekbesprekingen 

Fotoalbums 

Videos 

Hulp bij de site    

Kids Corner 

Wie heeft er leuke ideeën hoe we de Kids Corner 

kunnen inrichten? Wat zouden de kinderen zelf leuk 

vinden?  

Deze rubriek is bedoeld voor de bijdragen van de jonge 

kinderen zelf. Een verhaaltje, een tekening, geslaagd voor 

een Stappenexamen, schoolschaakkampioen geworden, 

een groepsfoto en nog veel meer. 

Materiaal 

In deze rubriek komt allerhande informatie over materiaal 

, verdeeld over een aantal categorieën, dat nuttig kan zijn 

voor de schaaklessen. 

Digitaal schoolbord 

Het digitale schoolbord is het begin van de digitale 

revolutie in het onderwijs. Er zijn veel toepassingen voor 

het digitale schoolbord waarover we willen publiceren. 

De prachtige film ‘Lang Leve de Koningin’ is op You 

Tube te zien. Deze film kan op verschillende manieren op 

het digitale schoolbord worden vertoond. Middels de 

mooie DVD , middels versies opgenomen van de TV of 

middels You Tube.  

Publicaties: 

Lang Leve de Koningin op You Tube 

Meesterlijke schaaklessen op het digitale schoolbord 

Schaakles geven op het digitale schoolbord 

SpeelZ 

SpeelZ is het concept van de KNSB. Zij stellen materiaal 

beschikbaar aan de scholen voor een prijs van 12,50 euro 

per leerling. De leerlingen zijn dan tevens lid van de 

KNSB. Kosten voor de lesgever zijn niet inbegrepen. 

Zie: Opzet schaakproject SpeelZ 

Boeken 

We hebben een begin gemaakt met het publiceren over 

schaakboeken voor kinderen en voor leerkrachten. Zowel 

uit het heden als het (verre) verleden. 

Bord en stukken 

Schaakklokken 

CD Roms 

DVD’s 

Schaakcomputers en –programma’s 

Wij zullen veel aandacht besteden aan 

schaakprogramma’s. Er zijn gratis programma’s en 

betaalde. Wij zullen onderscheid maken tussen 

programma’s voor de kinderen en programma’s voor de 

schaakmeesters en schaakjuffen. 

Apps voor mobieltjes en tablets 

Wij zullen over schaakapps publiceren. Er zijn 

momenteel twee standaarden. De Apple apps draaiend 

onder het besturingssysteem IOS en de Google apps 

draaiend onder Android. Er zijn zowel gratis apps als 

betaalde apps.  

In het kader van ‘De maand van de mediaopvoeding’ 

werd een onderzoek gepubliceerd. Het AD van 3 mei 

berichtte hierover. 
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‘1-jarigen aan de I-pad, tablet bezig aan opmars bij 

heel jonge kinderen’ 

Van de 1-jarigen speelt 13 procent al met een tablet en 1 

op de 5 peuters van twee doet spelletjes op een 

smartphone. Kinderen worden op steeds jongere leeftijd 

zelfstandige mediagebruikers. 

Gratis schaakapps voor de I-Phone en de I-pad. 

Onderwijs 

PABO’s 

We willen alle PABO’s opnemen die het opleiden tot 

schaakmeester of schaakjuf willen stimuleren. Zo 

mogelijk ook een overzicht van alle PABO’s in 

Nederland. 

Basisscholen 

We willen alle basisscholen opnemen waar schaakles 

wordt gegeven. Zo mogelijk ook een overzicht met alle 

scholen per provincie. 

Spelletjes 

We willen veel spelletjes op en rond het schaakbord 

publiceren. We bedoelen hier niet de spelletjes uit de 

handleidingen van de Stappenmethode, die ook op de 

Chess Tutors staan. Er is veel klassiek materiaal dat we in 

een nieuw jasje willen presenteren. Maar ook modern 

materiaal. Als de spelletjes op internet te spelen zijn 

geven we de links erbij. 

Ook willen we leuke (schaak)puzzels presenteren. 

Spelletjes en puzzels kunnen een leuke  afwisseling zijn 

tijdens de schaaklessen en kunnen van pas komen bij het 

toepassen van de vaardigheden die op de schaaklessen 

worden aangeleerd. Vaardigheden die algemeen 

toepasbaar zijn. Ook stimuleren we het zelf maken van 

het materiaal dat voor de spelletjes nodig is. 

Vrijwilligers die de spelregels in kindertaal kunnen 

opschrijven en vrijwilligers die handig zijn in het 

ontwerpen van diagrammen, figuren, bordjes etc. zijn 

welkom om ons te helpen. We willen naar een eigen 

huisstijl voor de spelletjes die we presenteren. 

We houden ons ook aanbevolen voor leuke spelletjes! 

Als voorbeeld zijn gepubliceerd: 

Paardendans 

Tik-Tak-Schaak 

Vijf op een rij 

Woordspelletjes met de paardsprong 

Lesgevers en Leveranciers 

We bieden iedereen die schaakles geeft op de basisschool 

een eigen pagina aan. Deze pagina kan naar eigen 

inzichten worden samengesteld. Opmaak met foto’s, 

plaatjes, video’s is allemaal mogelijk. Ook kunnen links 

worden gelegd naar de eigen website en naar een eigen e-

mailadres voor nadere info. Schaakmeester_P trapt af. 

Ook leveranciers van schaakmateriaal bieden we een 

eigen pagina aan. 

Links  

Er is veel te beleven op internet. Wij geven een korte 

toelichting op de geselecteerde websites met links. Het 

moet gaan over schaken voor jonge kinderen. Iedereen 

die een leuke site voor de kinderen weet kan dit melden 

of zelf op onze site plaatsen. 

Als eerste publiceren wij ‘Jeugdschaakpagina’ van Jeroen 

Vuurboom. 

Social Media 

Schoolschaaksite.nl is ook te volgen op Facebook. 

You Tube 

Schoolschaaksite.nl heeft ook een eigen kanaal op You 

Tube om video´s te plaatsen. 

Pico Schoolschaak Magazine 

We overwegen een online magazine te maken. Dit 

magazine wordt met bijdragen, foto’s en plaatjes van de 

kinderen samengesteld. Een optie is een minitijdschrift 

van 16 pagina’s op A-7 formaat te maken. Op onze site te 

raadplegen , af te drukken of te downloaden. 

Wat vinden jullie? 

Wat vinden jullie van Schoolschaaksite.nl, van de 

nieuwsbrief en van het idee een magazine door de 

kinderen te laten maken? Mail naar: 

redactieschoolschaaksite@gmail.com 

Website: www.schoolschaaksite.nl  

 

Schoolschaaksite.nl is een onafhankelijke en niet commerciële     

site voor het basisonderwijs en is eigendom van Teun    

Koorevaar en Kees Schrijvers. 

Overnemen van artikelen e.d. is toegestaan na goedkeuring 

van de auteur en met bronvermelding. 
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