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Wat is er vernieuwend aan onze school?
Missie: kinderen creëren een vervullend leven voor zichzelf en anderen
Hoe:
1. Kinderen beslissen mee - democratische/sociocratische gemeenschap
2. Intrinsieke motivatie faciliteren - natuurlijk leren
3. Relatie (met jezelf/de ander/de groep) - emotionele en sociale vaardigheden
4. Alle ruimte voor spel & spelen - als middel & doel voor natuurlijk ontwikkelingsbehoefte

spelspagaat
wat we weten

wat we doen

intuïtief
op basis van onderzoek
uit de praktijk

bij gebrek aan
tijd & geld
goede voorbeelden

tijd voor
herwaardering?

Over spel en spelen
1. De wetenschap aan het woord over vrij spel
2. Verschillen tussen gestructureerd en vrij spel
3. Het belang van zelf (mee)spelen
4. Wat leren kinderen van vrij spel (en wat leer je er zelf van)?
5. Resultaten van vrij spel op onze school
6. Wat kun je zelf doen en wat heb je daarvoor nodig?

1. De wetenschap aan het woord over vrij spel
Peter Gray (Boston College): ‘children come into the world biologically designed to educate
themselves through play’
The educational instinct:
1. curiosity
2. playfulness
3. sociability
4. willfulness
5. planfulness

Deﬁnition of play:
Play is activity that is:

(a) self-chosen en self-directed;
(b) intrinsically motivated;
(c) structured by mental concepts/rules;
(d) imaginative and creative

Spel bevordert ontwikkeling: fysiek intellectueel - sociaal/moreel - emotioneel

Spel leidt tot passies,
interesses, carrières

2. Verschillen tussen gestructureerd en vrij spel
Vrij spel:
● zelfgekozen & zelfgestuurd
● zelfbedachte regels en mentale
concepten
● ziet er van een afstand
rommelig uit
● heeft geen einde
● je komt er niet zomaar ‘in’
Voorbeeld: fantasiespel, bouwen,
creatief werken

Gestructureerd spel:
● op initiatief van en geleid door
een ander
● met vooraf bedachte,
vaststaande regels
● ziet er ordelijk uit
● heeft een einde, is ‘klaar’
● je kunt er makkelijk ‘in’
Voorbeelden: groepsspel, bordspel,
kringspel, toneelspel, ‘spelend leren’

de knoop
hoe makkelijk en
vanzelfsprekend
het was
intuïtief
natuurlijk
tijdloosheid

hoe moeilijk en
ongemakkelijk het
nu is

zelf (mee)spelen

‘gek’ doen, overgave
concepten loslaten
gelijkwaardigheid

3. Het belang van zelf (mee)spelen

‘Iemand die is vergeten hoe je moet spelen,
kan moeilijk begrijpen wat spelen te maken
heeft met leren.’
Daniel Greenburg in
De vrijheid van de Sudbury Valley School

4. Wat leren kinderen van vrij spel (en wat leer je zelf)?
creativiteit

zelfvoorzienendheid

samenwerken

passies en interesses

overleggen

fantasie

inclusiviteit

anderen overtuigen

ﬂow

focus & aandacht

denken in onbegrensde
mogelijkheden

aanpassingsvermogen

vrienden maken

oefenen

gevoeligheid

ﬂexibiliteit

compassie

krachten meten

orde & regels

verwerken

plezier maken

conﬂicten oplossen

ontspanninginspanning

actiebereidheid

eigen grenzen

empathie

luisteren

integreren van (nieuwe)
kennis

schoonheid, mooie
dingen maken

initiëren, leiden, volgen

jouw plan inbrengen

oplossingsvermogen

eigenheid
zelfvertrouwen

slopen & bouwen

verschillen tussen
mensen

kennisoverdracht

keuzes maken

5. Resultaten van vrij spel op onze school
Intellectuele ontwikkeling/schoolse vaardigheden:

Sociale, emotionele en morele ontwikkeling:
●
●
●
●
●

warme, hechte groep
vriendschappen
plezier en ontspanning
overlegcultuur
gelijkwaardigheid

Portfolio waarin al
deze ontwikkelingsgebieden worden
bijgehouden.

●
●
●

brede algemene kennis en interesses
persoonlijk, geïntegreerd netwerk van kennis
niveau schoolse vaardigheden wisselt

Fysieke ontwikkeling:
●
●
●

grove en ﬁjne motoriek
inspanning en ontspanning
fysiek contact en nabijheid

Wij kijken anders naar
kinderen en zien
nieuwe, onvermoede,
prachtige talenten.

6. Wat kun je zelf doen en wat heb je daarvoor nodig?
1. Speelse mindset: overtuiging van ‘the power of play’, en dat terug laten komen waar mogelijk
2. Tijd & ruimte om vrij spel te laten ontstaan, dus ook support en medestanders (collega’s, ouders)
3. Lef, moed en durf: meespelen met de kinderen in een volgende rol en accepteren dat fantasiespel zijn
eigen regels en logica heeft
4. Voldoende vrij speelmateriaal
5. Conﬂictbemiddelingsvaardigheden
6. Oefenen in samen regels maken, ook in minder speelse situaties

Vragen & thema’s
Wat vindt de
onderwijsinspectie
hiervan?

Hoe zorg je ervoor dat kinderen
alle kerndoelen halen?
[jouw vraag hier]

Spelen doen ze
thuis maar

Hoe zit het met
vervolgonderwijs?

Wat is het verschil met
speltherapie?

Waar vind ik meer
inspiratie en handvatten?

Uitspraken
Mensen zijn gemaakt om te spelen
Spelen is een kinderrecht
Spelen = leren
Children should learn what can’t be taught
Door te spelen, leren kinderen dingen die veel belangrijker zijn dan wiskunde of spelling
Mensen zijn moeilijker dan sommen

