Nieuw handboek voor buitenschoolse & tussenschoolse opvang

Speel Wijzer: Spelen kan met alles!
Kinderen spelen omdat het leuk is om te spelen. Door te spelen raken kinderen vertrouwd met de
wereld om hen heen en met hun eigen mogelijkheden. Ze ontwikkelen zich door spelenderwijs de
wereld op te merken en te ontdekken met hun zintuigen. Door te ruiken, te zien, te proeven, te
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voelen en te horen. En… spelen kan met alles!
Spelen kan met alles en met niets, vindt speeldeskundige
Marianne de Valck. Marianne heeft een adviesbureau voor
spelen en speelgoed en geeft workshops over spel. In november vorig jaar heeft zij bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding een aantal zeer succesvolle workshops
gegeven aan peuterspeelzaalleidsters. Zij liet hen daarin kennismaken met ‘de schijf van vijf’, waarmee spelaanbod kan worden
onderverdeeld in creatief, constructief, sociaal, cognitief en motorisch. Samen met de leidsters heeft zij de schijf van vijf uitgeprobeerd op diverse soorten spel en speelgoed. Daarnaast hebben
de leidsters mogelijkheden onderzocht binnen de schijf gericht op
taalontwikkeling en het uitwerken van thema’s .
Speel Wijzer: Spelen kan met alles
In het boek Speel Wijzer - Spelen kan met alles, een uitgave van
de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, beschrijft
Marianne de Valck hoe kinderen kunnen spelen, waarmee ze
spelen en wat ze spelen. Hierin vinden we ook de schijf van
vijf weer terug. Een voorbeeld: ‘Maak kleurenmodder’. Waarmee? Met evenveel bakken als kleuren. Met zand, verf, een kan
water. Een pollepel, lepel, glazen potten en vazen. Hoe?
Doe het zand in de bak. Doe daar een pollepel met verf bij
en wat water. Goed roeren tot alle verf en water door
het zand is opgenomen. Laat het drogen. De kunst:
vul de potten laagje voor laagje met de verschillende
kleuren zand of maak een zandtekening op een dienblad.
Oneindig veel spelmogelijkheden
Bij de spelactiviteiten beschrijft zij welke materialen kunnen
worden gebruikt, zoals open materialen als grind, schelpen,
vindsels (gevonden voorwerpen). Maar ook echte materialen
komen aan bod, zoals ﬁetsbanden, gereedschappen en materialen die in het spel een nieuwe functie krijgen. Kinderen
dragen daarnaast oneindig veel spelmogelijkheden met zich
mee: hun adem, hun lichaam, hun kleding, emoties et cetera.
De schrijfster weet op humoristische wijze ‘af te rekenen’ met
budgetbezwaren door een indeling te hanteren van ‘Kost niets!’,
‘Afgedankt spul’ en ‘Kost bijna niets’. Ook tijdgebrek kan geen belemmering zijn, omdat alle activiteiten weinig tot geen voorbereidingstijd vragen.

Voor- en vroegschoolse educatie
De Haagse voorscholen werken met de voorschoolprogramma’s Piramide, Kaleidoscoop, Startbokken en Ko
Totaal. In alle programma’s is spel de leidende activiteit.
Dit nieuwe boek Speel Wijzer kan zonder moeite bij de
verschillende programma’s worden gebruikt. Hier en
daar wordt wel wat inventiviteit en creativiteit van de
leerkracht en leidster gevraagd bij het ombuigen van
de activiteit naar de peuter-kleuterleeftijd.

Ouders, leerkrachten, leidsters, begeleiders
De omslag spreekt van een kloek handboek. Dat
is het zeker. Een kloek ofwel ﬂink handboek vol
met praktische speltips. De spelactiviteiten zijn
makkelijk uitvoerbaar, sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen, vragen slechts een handomdraai voorbereiding en zijn kinderleeftijdoverschrijdend. Een aanrader voor ouders, leerkrachten,
leidsters, begeleiders en ieder die met kinderen te
maken heeft en hen het spelen gunt.
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Speel Wijzer is geschreven door speeldeskundige Marianne de Valck, op verzoek van de
Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Het boek is tijdens de Regionale Dagen Jonge Kind voor slechts
€ 20,- te koop bij de stand van het HCO .

