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Leren is lichamelijk 
 

27 januari 2020 

31 januari 2020 

Eind januari komen de FOPEM-scholen regionaal samen op een gemeenschappelijke 

pedagogische studiedag. De studiedag vorig schooljaar vormde de gezamenlijke start 

en introductie voor ons eerste eigen leerplan: het cahier W.O. Ondertussen zitten de 

scholen op verschillende snelheden in hun implementatieverhaal. De studiedag dit 

schooljaar vormt een verdieping op het cahier W.O. Vanuit de ervaringscyclus en 

cognitieve tijdslijn onderzoeken we samen de stelling 'Leren is lichamelijk'. In 

verbinding met allerlei pedagogische thema's gaan we na hoe lichamelijk leren kansen 

biedt voor wereldoriëntatie, en bij uitbreiding voor al het leren. 

 

PRAKTISCH 

Scholen uit West- en Oost-Vlaanderen worden uitgenodigd op 27 januari in Hostel 

Groeninghe in Kortrijk (Passionistenlaan 1). De jeugdherberg is een partner van 

buurtschool V-Tex. Jullie arriveren tussen 9u en 10u, de studiedag eindigt om 17u. 

Je kan parkeren aan de jeugdherberg zelf in de Passionistenlaan 1. Met de trein rijd je 

tot in het station van Kortrijk en wandel je 1km of neem je de bus (lijn 9, afstappen aan 

halte Kortrijk Broeder Isidoor). 

 

Scholen uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg worden uitgenodigd op 31 januari 

in 't Speelscholeke in Deurne (Hertstraat 9). Jullie arriveren tussen 9u en 10u, de 

studiedag eindigt om 17u. 

Met de trein rijd je tot in Antwerpen-Centraal waar je de metro neemt onder het 

Astridplein (lijn 10, afstappen aan halte Deurne Cogelsplein) of de bus op perron 1 van 

het centraal station (lijn 410, afstapen aan halte Deurne Cogelsplein). 

 

Schrijf je in via dit formulier. 
 

 

1. Flexibele start 2 
2. Hoe ervaar ik als begeleider dat leren lichamelijk is? 2 
3. Deelpicknick 3 
4. Hoe stimuleer ik leerlingen in het lichamelijk leren? 3 
5. Reflectiemoment in team 8 
6. Groepsreflectie en afsluiting 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/urC2WAd46ueszveM9
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1. Flexibele start 

9u tot 10u30 

 

Tijdens de flexibele start nemen we je mee door ons eigen Technopolis! We kijken samen wat er 

precies gebeurt in je hele lichaam wanneer er een ervaring binnenkomt, en hoe die ervaring dan kan 

leiden tot een leerkans.  

 

De gidsbeurt in ons Technopolis duurt 20 minuten en gaat in kleine groepjes. Na je gidsbeurt kan je in 

dialoog gaan met de deelnemers van de studiedag. 

 

PRAKTISCH: je komt ten vroegste aan om 9u en ten laatste om 9u30 zodat je zeker één gidsbeurt 

kan meemaken. 

2. Hoe ervaar ik als begeleider dat leren lichamelijk is? 

10u30 tot 12u 

 

Je maakt een eerste keuze voor een persoonlijk vormingsmoment. Als begeleider sta je model voor de 

leerlingen, je toont hen hoe leren lichamelijk is. Daarom willen we jullie dit zelf, als persoon, laten 

ervaren. Schrijf je in via dit formulier. 

 

Samen bewegen in een dansvoorstelling 

Begeleid door Tijs Verbrugge (theatermaker/-speler en ex-leerkracht in buurtschool V-Tex) 

In deze sessie focust Tijs op dans en beweging. 

Via een aantal eenvoudige oefeningen, leer je jouw lichaam bewuster kennen en gebruiken. Hij 

baseert zich daarbij op de methodiek van viewpoints. 

Als individu en als lid van de groep, leer je contact maken en interactie bevorderen. 

Danservaring is helemaal niet nodig.  We kiezen voor makkelijke fijne oefeningen. 

Oefeningen die je later ook gewoon in je klas kan proberen. 

 

Losse kledij kan aangenaam zijn. 

 

Een alternatieve sportles met kruisopstellingen in het kader van cogitraining 

Begeleid door Caner Mese (pedagogisch begeleider en voetbaltrainer) en Stijn Govaerts 

(voetbaltrainer bij KRC Genk en online redacteur bij Klasse) 

 

Cogitraining is een methode uit de voetbalwereld waarbij spelpatronen worden geautomatiseerd. 

De methode belast bewust het werkgeheugen door twee of meerdere taken tegelijk te laten 

uitvoeren. Als je het werkgeheugen belast kan je moeilijker nadenken en leert je automatiseren. 

Zo leert je iets aan wat je nooit meer vergeet en automatisch toepast.  

Tijdens deze vorming laten Caner en Stijn ons zelf ervaren hoe dit precies in z'n werk gaat. Daarbij 

gebruiken ze groepswerkvormen waarbij synchronisatie belangrijk is,  

Je hoeft niet sportief te zijn, enkel enthousiast!  

Doe gemakkelijke kledij en schoenen aan.  

Benieuwd? Je vindt hier meer info. 
Samen kijken naar de documentaires over natuurlijke speelplekken 

Begeleid door Jürgen Loones (pedagogisch begeleider) 

We kijken samen naar twee korte documentaires: The Land en Danish Forest Kindergartens.  

 

De docu 'The Land' gaat over de gelijknamige Welshe avonturenspeeltuin. Sinds de première op het 

Full Frame Documentary Film Festival, werd The Land wijd gebruikt door opvoeders en voorstanders 

https://forms.gle/urC2WAd46ueszveM9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=VmEUkRkschc
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van spel, designers en ouders als een middel om vrijmoedige conversaties over spel, risico, vrijheid 

en de educatie van het kind op te starten. 

De Australische reportage Danish Forest Kindergartens focust specifiek op een onderwijscontext 

waar kleuters vrij en ogenschijnlijk zonder veel regels vrij spelen en leren in het bos. De reportage 

ontlokte veel verontwaardigde reacties bij Australische en Amerikaanse ouders, wat veel Denen niet 

begrepen. De bos-kleuterscholen zijn in Denemarken namelijk populair en worden er erg 

gerespecteerd. 

 

We kijken samen naar deze twee korte filmpjes en gaan in dialoog over quotes uit de docu's, over 

wat in onze scholen al zo gebeurt en hoe dit past bij lichamelijk leren. 

 

Let op: de docu is in het Engels en niet ondertiteld. 

Benieuwd? Je vindt meer info over The land in dit artikel en over de Danish Forest Kindergarten in 

dit artikel. 

 

Schrijf je in via dit formulier. 

3. Deelpicknick 

12u tot 13u 

 

We organiseren met z'n allen een heuse deelpicknick. Spreek in je team af wie iets meeneemt en zorg 

voor wat variatie. Wij zorgen voor borden, bestek en glazen. 

Heb je hiervoor nog een specifieke vraag? Dan kan je ze mailen naar pbd@fopem.be.   

4. Hoe stimuleer ik leerlingen in het lichamelijk leren? 

13u tot 15u30 

 

Na een korte heropstart kies je opnieuw een atelier. Dit keer richten de ateliers zicht op jouw rol als 

begeleider. Vanuit een bevraging bij de scholen destilleerden we 10 thema's. Die worden in 10 ateliers 

verbonden met de onderzoeksvraag 'Leren is lichamelijk'. 

Tijdens het atelier leer je het gekozen thema beter kennen, maak je de link met het cahier W.O. en 

denk je actief na hoe je je kennis uit het atelier kan toepassen in je klasgroep. 

Kies als school voor maximum vier verschillende thema's in je schoolteam! Zo kunnen jullie het 

geleerde ook effectief toepassen en verduurzamen in de school. Schrijf je in via dit formulier. 

Rots & Water: praktijkvoorbeelden uit een FOPEM-school 

Kortrijk: begeleid door Gerda Briers (begeleider in ’t Schommelbootje) 

Deurne: begeleid door Mark Gevers (begeleider in De Zevensprong) 

Kortrijk: Gerda Briers 

Dit atelier is voor mensen die nog geen vorming volgden over Rots & Water of enkel een 

eendaagse vorming volgden. 
Waarom kiezen voor een atelier Rots & Water? Het is een programma voor kinderen 

en volwassenen dat zich richt op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden en het 

vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel 

veranderende, multiculturele samenleving. De kinderen van klein tot groot trainen door specifieke 

Rots en Water-thema’s en -oefeningen weerbaarheid (rots) en sociale vaardigheden (water). Het 

toont in al zijn facetten, in doelstelling en werkwijze, het enorme belang van spel, sport en bewegen. 

  

Wie voor dit atelier kiest gelieve goed beweegbare kledij aan te doen, we werken op blote 

voeten. 

 

https://www.theatlantic.com/education/archive/2014/03/europes-adventure-playgrounds-look-way-more-fun/284521/
https://apolitical.co/solution_article/happens-put-toddlers-forest-climb-trees-use-knives/
https://forms.gle/urC2WAd46ueszveM9
mailto:pbd@fopem.be
https://forms.gle/urC2WAd46ueszveM9
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Deurne: Mark Gevers 

Dit atelier is voor mensen die nog geen vorming volgden over Rots & Water of enkel een 

eendaagse vorming volgden. 

In R&W gaat het om bewustwording van je eigen krachten en mogelijkheden en het vermogen om 

met anderen samen te spelen, samen te werken, samen te leven, … in een snel veranderende 

multiculturele samenleving. R&W is een psycho-fysieke training waar dOEN, dENKEN en 

vERWOORDEN worden samengebracht. Een R&W training biedt effectieve manieren aan om met 

problemen om te gaan, door te gronden, te centreren en te focussen. Bij het begin van elke les 

begroeten we elkaar, maar we groeten ook als we een wedstrijdje starten, alsook op het einde van 

de les. 

 

Met de R&W groet betuigen we elkaar RESPECT. Met de linkerhand maken we een vuist, het Rots-

element, dit is onze sterke kracht, de onverzettelijkheid, waarmee we onze keuzes maken. De open 

rechterhand, het WATER-element, is onze zachte kracht, klaar om iemand een hand te geven, staat 

voor vriendschap, verbondenheid, communicatie en vrede. We leggen de ROTS-hand (vuist) op ons 

hart, dus 'alles wat het hart aangaat' zal worden verdedigd. De WATER-hand (open hand), die staat 

voor te ontvangen en te geven, bedekt de rots-vuist op het hart. Bedekken betekent dat mijn eerste 

en belangrijkste intentie vriendschap en verbondenheid is. De bouwstenen van Rots&Water zijn 

zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. 

 

Met deze weerbaarheidstraining betrachten wij in de Zevensprong een sfeer van respect en 

harmonie te creëren en na te streven. 

Met sportieve en respectvolle groeten, Mark 

 

Rots & Water: zelf nieuwe oefeningen maken 

Begeleid door Karen Fieuws (Rots & Water trainer) 

Dit atelier is voor mensen die minstens al een eendaagse Rots-en-water-vorming volgden. 

Op een speelse en leuke manier gaan we in dit atelier enkele kernbegrippen en oefeningen van 

R&W opfrissen. Daarna ervaar je in een demonstratie hoe een leerdoel van het cahier kan 

verbonden worden met R&W. Vervolgens ga je zelf aan de slag. 

 

 Op het einde van het atelier heb je 

− door R&W zelf ervaren wat ‘leren is lichamelijk’ betekent  

− meer inzicht en inspiratie om dat in jouw klaspraktijk in te zetten 

− plezier gehad (een spelend kind is een lerend kind) 

 

Wat heb je nodig: 

− Sportkledij 

− (We trainen op) blote voeten 

− Boek(en) R&W 

− Cahier WO 

 

Segni Mossi: praktijkvoorbeelden uit een FOPEM-school 

Begeleid door Kim Troubleyn en Patricia Otte (begeleiders in 't Speelscholeke). 

Het atelier is geïnspireerd op trainingen bij Segni mossi (bewogen tekens). Bij Segni Mossi staat het 

onderzoek van een concept door middel van beweging en grafische sporen centraal. Dat kan een 

onderzoek zijn van ‘snelheid’, ‘tegenstellingen’, ‘symmetrie’, ‘duisternis’, ‘de dynamiek van de 

sprong’, ‘traagheid’, ‘de wolken’, ‘zwaartekracht’, enz. 

  

We gaan zelf een concept onderzoeken, doen oefeningen, reflecteren, afgewisseld met korte 

toonmomenten en observaties. We geven voorbeelden vanuit de eigen praktijk met kinderen en 
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collega’s. We denken na over andere mogelijke onderzoeken van concepten die je gemakkelijk 

praktisch kan gebruiken voor jouw groep.  

  

Het onderzoek is eenvoudig, speels, maar met grote aandacht voor focus en concentratie. 

Samenwerking is belangrijk. De groep beïnvloedt de individuele inbreng en de individuele inbreng 

beïnvloedt de groep. De opbouw gebeurt langzaam en we nemen de tijd om alles te doorvoelen 

beleven. Een zekere traagheid zorgt voor bewustwording en verwondering. 

Gemakkelijke kledij die vuil mag worden is aangewezen. 

 

Benieuwd? Je vindt hier meer info. 

 

Kinderyoga: samen een volledige les ervaren 

Kortrijk: begeleid door Liesbeth Vanneste (OKO-ondersteuner en psychologe) 

Deurne: begeleid door Ilse Peters (begeleider in ’t Schommelbootje) 

Kortrijk: Liesbeth Vanneste 

In deze workshop nodig ik jullie uit om samen te zoeken naar de meerwaarde van yoga bij jullie op 

school. Aan de hand van een thema-les met verschillende oefeningen ervaren we wat kinderyoga 

betekent en reflecteren we over jullie ervaringen. Je krijgt inspiratietools aangereikt om er zelf mee 

aan de slag te gaan, krijgt een zicht op bestaande materialen en krijgt oefeningen mee die je direct 

in de klas kunt toepassen. 

 

Deurne: Ilse Peters 

Waarom yoga op school invoeren? wat is de meerwaarde? Is het niet te zweverig en tijdverlies? Ik 

ben zelf niet lenig, dus kan ik het niet overbrengen bij de kinderen ? 

Bedenkingen die je misschien hebt of argumenten om geen yoga in te voeren.  

Zelf in deze workshop een les ervaren (zelf op de mat in gemakkelijke kledij), een uur mee op weg 

gaan met het verhaal van wolkje om daarna samen te reflecteren over de meerwaarde van dit 

moment. Daartoe nodig ik jullie allen uit. 

  

Er zijn verschillende insteken mogelijk: losse lessen, lessen die je koppelt aan thema's uit de klas, 

lessen die je met praatronde-linken vult, ... . Vandaag starten we met een prentenboek.  

 

Ik zie het anders: omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen 

Begeleid door Marc Litière (kinesist) 

Richtingsmoeilijkheden zorgen bij kinderen voor grote moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen 

en ook met plannen en structureren. Bij leerkrachten en ouders zorgt dit soms voor verwarring en 

onbegrip. Dit alles kan leiden tot leerproblemen, faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, 

weigeren, schoolmoeheid,... 

In het atelier zullen we eerst ervaren wat het betekent om richtingsmoeilijkheden te hebben en 

daarna bespreken we welke signalen er zijn , hoe het ontstaat en vooral hoe we kunnen optreden. 

Het laatste deel van het atelier demonstreren we oefeningen en spelletjes die we kunnen doen met 

kinderen die spiegelen. 

We geven in dit atelier antwoorden op volgende vragen: 

− Wat zijn richtingsmoeilijkheden en welke signalen zijn er? 

− Hoe komt het dat kinderen spiegelen? 

− Wat is nog normaal en wat is een probleem? 

− Welke aanverwante problemen zijn er? 

− Wat is het verschil tussen richtingsmoeilijkheden en –problemen? 

− Wat doen we best bij richtingsmoeilijkheden? 

− Hoe redeneren deze kinderen? 

− Welke feedback geven we en kan dit anders? 

− Welke oefeningen en hulpmiddelen? 

https://www.segnimossi.net/en/
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− Wat is de link met faalangst, schrijven, lezen? 

− Is dit dan dyslexie of dyscalculie? 

 

Cogitraining: wat onderwijs kan leren van voetbal 

Begeleid door Caner Mese (pedagogisch begeleider en voetbaltrainer) en Stijn Govaerts 

(voetbaltrainer KRC Genk en online redacteur bij Klasse) 

Cogitraining is een methode uit de voetbalwereld waarbij spelpatronen worden geautomatiseerd. 

De methode belast bewust het werkgeheugen door twee of meerdere taken tegelijk te laten 

uitvoeren. Als een kind het werkgeheugen belast kan het moeilijker nadenken en leert 

het automatiseren. Zo leren kinderen iets aan wat ze nooit meer vergeten en automatisch 

toepassen.  

 

Je kan cogitraining gebruiken om te leren zwemmen of fietsen, maar ook voor onthoudwoorden, 

leerstrategieën en bewerkingen in wiskunde bijvoorbeeld, of zelfs socio-emotionele vaardigheden. 

In dit atelier krijg je inhoudelijke achtergrond over cogitraining en maken we samen de link met het 

onderwijs. Je leert concrete oefeningen die je kan inzetten in je klaspraktijk. Doe gemakkelijke 

kledij en schoenen aan.  

 

Benieuwd? Je vindt hier meer info. 

 

Podiumpresence en lichaamsbewustzijn in theater 

Begeleid door Bart Haest (coördinator in 't Speelscholeke) 

Van een toonmoment bij de jongste kleuters tot een volwaardige theater voorstelling in de zesde 

klas. In ’t Speelscholeke al jaar en dag de praktijk.. Eén van onze zes stellingen over leren luidt 

immers: “Leren is dicht bij je lichaam blijven, je goed in je vel voelen.” 

 Theater = 

- communicatie 

- beweging 

- een spiegel 

- confrontatie 

- lijfelijk 

- stem 

- … 

 In deze workshop wil ik aan de hand van enkele oefeningen en al spelend, de kansen en 

mogelijkheden van theater als werkvorm laten ervaren. 

“Je lichaam ervaren en kunnen gebruiken als middel tot contact, tot communicatie.” 

Want… 

“Als het over theater gaat, 

Betekent dat, dat je niet moet staan doen alsof er iets gebeurt, 

Maar dat het er moet zijn, 

Dat het moet gebeuren, 

Helemaal.” 

            (Benny Claessens) 

  

Via deze link kan je alvast even proeven van een fragment uit de voorstelling “Word Wakker” (2019) 

van onze zesde klas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hz6XYZPT7T0
https://vimeo.com/333972489/eb85492780
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De Wildernis: praktijkvoorbeelden over risicovolle speelplekken 

Begeleid door Liese Kennes (begeleider in buurtschool V-Tex) 

Kortrijk 

Ik neem jullie mee naar de Wildernis. 

De wildernis is een avontuurlijke bouwspeelplaats niet zo ver van onze school. 

Wekelijks ga ik er op vrijdagvoormiddag met de kleuters en in de namiddag tijdens de werkwinkel 

met een groep kinderen van het lager.  

Timmeren, in de bomen klimmen, kampen bouwen, vuur maken, met messen werken,… het kan er 

allemaal. 

Kinderen kunnen er onder begeleiding en toch lekker vrij hun grenzen aftasten in de natuur. 

Laat je inspireren op deze paradijselijke plek in hartje Kortrijk. 

 

Deze workshop gaat voornamelijk buiten door, voorzie gepaste kledij. 
Deurne 

Wekelijks trek ik op vrijdag naar de Wildernis. 

In de voormiddag met de kleuters, in de namiddag tijdens de werkwinkel met een groepje kinderen 

van het lager. 

De wildernis is een avontuurlijke bouwspeelplaats op wandelafstand van onze school. 

Timmeren, in de bomen klimmen, kampen bouwen, vuur maken, met messen werken,… het kan er 

allemaal. 

Kinderen kunnen er onder begeleiding en toch lekker vrij hun grenzen aftasten in de natuur. 

Aan de hand van foto’s en videofragmenten neem ik jullie mee naar deze inspirerende, uitdagende 

plek. 

 

Outdoor educatie: ontdek de buitenles 

Begeleid door Ingrid Vanderlinden en Joke Oosterlijnck (MOS) 

Outdoor educatie iets voor jullie school? Laat je onderdompelen in de materie van outdoor learning. 

Kijk, luister, voel en ondervind zelf wat de voordelen ervan zijn… Buiten je klaslokaal ligt een schat 

aan leerkansen. De buitenles maakt de beleving en leer-ervaring intenser en je zet meteen in op 

sociale vaardigheden. Geïntegreerd leren dus, waarbij ook de fysieke component  graag is 

meegenomen. MOS biedt een doe-sessie aan waarbij de drie componenten van outdoor education 

aan de lijve worden ondervonden: cognitieve ontwikkeling, fysieke ontwikkeling, sociale en 

persoonlijke ontwikkeling. Zeg maar leren in volledige balans, want ook het welbevinden wordt er 

beter van. Zoveel mogelijk naar buiten dus! Ben je geïnteresseerd? Volg dan dit atelier begeleid 

door MOS! 

 

Verschillende leerstijlen: spreek alle zintuigen aan in je projectwerk 

Begeleid door Vincent Vandevyvere (pedagogisch begeleider) 

Projectwerk is een complexe techniek waar verschillende vormen van leren samen kunnen komen. 

Verschillende wetenschappelijke bronnen bevestigen de meerwaarde van actief en 

betekenisvol/zinvol werk waarbij leerlingen inspraak hebben in wat er geleerd wordt en hoe er 

geleerd wordt.  Iedereen leert op zijn of haar unieke manier.  Als leerkracht moeten we die 

verschillende leerstijlen zo efficiënt mogelijk aanspreken en inzetten.  We zoeken samen naar 

concrete tips die passen bij het cahier WO en projectwerk, met specifieke aandacht voor de 

lichamelijk-motorische intelligentie. 

Schrijf je in via dit formulier. 

 

 

https://forms.gle/urC2WAd46ueszveM9
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5. Reflectiemoment in team 

15u30 tot 16u30 

 

Je brieft elkaar over het atelier dat je volgde. Samen ga je op zoek hoe je de opgedane expertise kan 

linken aan jullie schoolvisie, -beleid en -praktijk. 

6. Groepsreflectie en afsluiting 

16u30 tot 17u 

 

We komen op het einde van de studiedag nog eens samen met de hele groep. Welke eindreflecties 

nemen we mee? Hoe kon de studiedag beter voor jou? Wat wil de school gaan doen met de 

onderzoeksvraag 'Leren is lichamelijk'? 

Schrijf je in via dit formulier. 

 

https://forms.gle/urC2WAd46ueszveM9

