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Spelend leren
De uitgave Aandacht voor spelen van speelgoedadviseur Marianne de Valck is op de praktijk gericht,
net als haar eerdere Wat mag? Wat Kan? Dilemma’s bij het spelen (HJK december 2010, pagina 21).
Het is bedoeld voor de kinderopvang, maar goed bruikbaar in de onderbouw van de basisschool. In
tien hoofdstukken, het ene sterker dan het andere, worden tien aspecten van het spelen besproken.
Hoofdstuk 6 over het lokaal als ‘koninkrijk’ van de leerkracht is uiterst nuttig. Het behandelt de ‘schijf
van vijf van het spelen’ binnen de context van het lokaal. De schijf deelt spelen in in creatief, constructief, motorisch, sociaal en cognitief (p. 108-109). Apart is dat deze schijf pas in hoofdstuk 9 wordt
uitgewerkt! Dit hoofdstuk over inspiratie bevat handige informatie, zoals die over spelen met ‘niets’
(p.116). In hoofdstuk 2 over de ‘flow van het spelen’ verliest de auteur haar focus. Het boek bevat
veel schema’s, die een leerkracht per spelsituatie
kan invullen, evenals opdrachten en samenvattingen.
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Dramadocent en groepsleerkracht Irma Smegen werkte jarenlang op verschillende scholen aan het
project ‘Speel je wijzer’, gericht op het stimuleren van taalontwikkeling door dramaonderwijs. Ze
schreef er dit boek over, dat bestaat uit drie delen: een met inhoudelijke informatie over drama, een
met praktische gegevens over het maken van theaterproducties en een met (veel) voorbeeldlessen
voor groep 5 t/m 8. De 26 lessen voor groep 5 (p. 96-129) – met onderwerpen als ‘dieren’, ‘herfst’ en
‘Sinterklaas’ – zijn met kleine aanpassingen zeker ook geschikt voor groep 4. Elke reeks lessen per
groep wordt voorafgegaan door een lijst begrippen die aan bod komen. Voor groep 5 zijn dit onder
andere ‘chaos’, ‘handpalm’ en ‘trekvogel’. Opvallend is dat de begrippen niet terugkeren; leren is toch
ook vooral herhalen. Elke les bestaat uit doelen, materialen, een inleiding, een kern en een afsluiting.
De lessen zijn direct uitvoerbaar en de volgorde is willekeurig. Het zeer informatieve boek kan functioneren
als kompas of als inspiratiebron.
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Spelenderwijs bevat een verzameling columns van prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog
en spraakpatholoog, geordend in drie thema’s: de ontwikkeling (p. 13-58), de omgeving (p.59-96)
en de schoolpraktijk (p. 97-120) van het jonge kind. Goorhuis-Brouwer illustreert haar standpunten
met veel prikkelende anekdotes en sprekende voorbeelden. De rode draad wordt gevormd door de
gedachte dat er in de opvoeding meer rekening moet worden gehouden met het individuele kind.
Spelend leren bijvoorbeeld vindt de auteur te veel opgelegd (p. 82-84): laat kinderen zonder bijbedoelingen spelen en geef op school en thuis ruimte aan het vrije spel. Goorhuis-Brouwer heeft ook
niets op met de theorie dat het brein het ‘zijn’ bepaalt, want ‘wij zijn ons brein onderweg’ (p. 54). Met
andere woorden: opvoeders hebben invloed op kinderen! Dit moet echter niet worden overdreven,
want een dyslexieprotocol voor groep 1 en 2 vindt de
auteur ‘waanzin’ (p. 120). Spelenderwijs is een bundel
Sieneke Goorhuis-Brouwer (2012)
met wijze notities en prikkelende stellingnamen. Een
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