
Dynamische schooldag 

v Doel van de presentatie

v Procesgroep: Petra, 
Jacqueline en Janna

v 7 scholen (Albatros, Sluis, 
Lepelaar, Wingerd, de 
Kring, Regenboog, 
Warande) 

v Thema is volop in 
ontwikkeling 



Wat is een
dynamische
schooldag?
Een dynamische schooldag is 
een dag waarin
de kinderen en de leerkracht
een harmonische afwisseling
ervaren tussen:

Rust en activiteit

Binnen en buiten Waar je aan kunt denken: 
v Binnen en buiten zijn
v Fysieke inspanning en ontspanning
v Cognitieve inspanning en ontspanning
v Sociaal-emotionele inspanning en ontspanning



Mooie voorbeelden uit andere landen: 

v Schotland: nieuw curriculum 
v Denemarken: 45 minuten extra bewegen schooldag
v Finland:  45 minuten zitten = 15 minuten bewegen

Mooie voorbeelden Nederland:

v Twijn Alblasserdam: beweegelementen in school.
v ‘t Lichtpunt in Rhoon: bewegen onderdeel van de 

schooldag.



Stellingen: waar 
of niet waar, 
wat denk jij? 



•Mannen zitten dagelijks gemiddeld iets 
langer dan vrouwen.

•Jongeren tussen de 12 en 17 jaar zitten 
het meest, namelijk 10,1 uur per dag.

•Activiteiten die een belangrijke bijdrage 
leveren:

ØTV kijken, computeren of smartphone-
en tabletgebruik

Øzitten tijdens de les en huiswerk maken

Bron: Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en 
VeiligheidNL, 2017.

Roken: 5.100.000 doden per jaar 

Inactiviteit: 5.300.000 doden per jaar

Hoeveel zitten we?

We zitten gemiddeld 9 uur per dag. 
(Nederlanders van 4 jaar en ouder) 

En school doet hieraan mee! 



Meer bewegen 
heeft duidelijk 
effect op: 
• Motorische vaardigheid
• Fitheid en hersenstructuur

Dalende lijn afgelopen 20 jaar motorische vaardigheid van 
kinderen. 



Wetenschappelijke
verantwoording

Wat komt er verder uit onderzoek?

Invloed op schoolprestaties:

Meer bewegen op school zorgt - ondanks dat
het tijd ‘kost’ – in geen enkel onderzoek voor
achteruitgang en regelmatig voor
vooruitgang.

En heeft als ‘bijvangst’: grotere motivatie, 
leuker, goed voor groepsdynamiek.

Goed voor sociaal – emotionele ontwikkeling, 
beter bewegen …





Energizer!



Op naar
een
dynamische
schooldag



Het kader 



Voorbeelden vanuit perspectief roostering:

Schoolrooster: 
v traditioneel 

rooster
v continurooster

Dag/weekrooster:
Zie voorbeeld hoe je 
slim kunt roosteren.  



Voorbeelden vanuit perspectief: inrichting en gebruik van ruimtes:



Leren bewegen 

Grote Motoriek: 
v Bewegingsonderwijs
v MRT
v Naschools beweegaanbod

Fijne motoriek:
v Handigheid
v Schrijven

Groot deel van de kinderen gaat later 
werken met de handen! 



vBuitenspelen (pauzes)

vBewegingsonderwijs, drama en 
dans

vTechniek, muziek, zang, 
handvaardigheid.

v Energizers

Bewegen tussen leren



Bewegen tijdens leren
Tijdens leertaken kunnen
kinderen:

v staan

vLiggen

vWandelen

vJoggen



Bewegen om te leren

Grofweg twee vormen:

v Automatiseren

vTot inzicht en begrip komen



Bewegend 
leren 



Vragen? 


