
   

 

 

Schaakclub Brede School Hoograven 
Dit schooljaar start de Brede School Hoograven samen met de Denksportdocent een 
schaakclub. Het is de bedoeling om deze club samen met ouders of andere 
geïnteresseerden op te zetten en te starten met schaaklessen voor kinderen van groep 3 t/m 
groep 6 van de basisschool. Het idee is om een keer per week na schooltijd (dag nog te 
bepalen) een schaakles te geven.  

Waarom schaken? 
ü Schaken is leuk en goed voor je brein. 
ü Schaken leert je strategisch denken. 
ü Schaken leert je creatief denken. 
ü Schaken leert je vooruit te denken. 
ü Schaken leert je te concentreren: eerst denken, dan doen. 
ü Schaken leert je om te gaan met winnen en verliezen. 

Cursus schaaktraining geven 
Ouders of andere geïnteresseerden worden de trainers van onze schaakclub. 
Denksportdocent Ester van Muijen leidt de deelnemers in een cursus op tot echte 
schaaktrainers. In deze gratis online cursus van 10 lessen van 2 uur zult u erachter komen 
dat je niet heel goed hoeft te kunnen schaken om kinderen de beginselen van het 
schaakspel te leren. Het kennen van de belangrijkste spelregels is voldoende. Na het volgen 
van de schaakcursus vragen we van u dat u minimaal 20 schaaklessen in een schooljaar 
geeft aan een groepje kinderen. Samen met andere schaaktrainers kan de schaakclub dan 
wekelijks aangeboden worden.  

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen: 

- De opbouw van een training; 
- Lesmethode schaken op de basisschool; 
- Schaakontwikkeling van het kind; 
- Regels en afspraken op onze schaakclub; 
- Schaakspelletjes; 
- En natuurlijk ook: hoe gaan we de club opzetten? 

Nieuwsgierig? 
Bent u nieuwsgierig naar de schaakclub? Heeft u vragen? Of wilt u de cursus volgen en 
schaaktrainer worden? Geef u dan op voor de online informatieavond op maandag 2 
november van 20.30 tot 21.30 uur door een mail te sturen naar denksportdocent Ester van 
Muijen: info@dedenksportdocent.nl. 
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