
Schaak trainers cursus 
Vrijdagavond 15 november, vanaf 19.45. 
Olympus college, ingang zeegsingel, Bij 
schaakvereniging De Toren Arnhem 

Voor alle aankomende schaakleraren en schaakjuffen.  
Wie wil er nu niet voor de klas staan om kinderen op 
weg te helpen met het leerzame schaakspel!                   

Leuk en aardig is om de kinderen alvast voor te 
bereiden op het Arnhemse (basis) schoolschaak -
toernooi op 25 januari 2014, ook op het Olympus 
college.  

Nog mooier is om even stil te staan bij het goed doel 
waar we voor gaan spelen, namelijk het Prader willi 
fonds. Kijk voor meer informatie op: 
www.schaakverenigingdetoren.nl   <schoolschaak> of 

www.sportinarnhem.nl/schoolschaak   
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Voor alle aankomende schaakleraren en schaakjuffen.  
Wie wil er nu niet voor de klas staan om kinderen op 
weg te helpen met het leerzame schaakspel! 
 
Tijdens deze éénmalige cursus stap 1, is er onder 
meer aandacht voor: 
 de schaakontwikkeling van kinderen 
 organisatie  
 motivatie  
 het lesgeven 
 de leerstofvolgorde.  

 
Doel is ook om kinderen mee te 
laten doen met het school 
schaaktoernooi 25 januari 
2014 
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S.v. De Toren Arnhem is bij de meeste mensen 
bekend om haar organiserende bijdrage aan het 
jaarlijkse schoolschaaktoernooi in Arnhem. Ook staat 
s.v. De Toren Arnhem, inmiddels de grootste 
jeugdschaakvereniging in Nederland, bekend om haar 
(Gelderse) schaakschool en leverancier van vele 
schaakkampioenen op Gelders, Nederlands en zelfs 
Europees niveau. 
 
 
Vanaf 2013 heeft De Toren als thema gekozen       
“de cognitieve ontwikkeling van het kind”.  
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het 
beoefenen van de schaaksport bij kinderen een 
positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling 
en een positief effect heeft op hun schoolresultaten. 
Schaken is een uitstekende vorm om de hersenen te 
oefenen, omdat tijdens het schaken verschillende 
aspecten van de denkvaardigheid zoals vooruit 
denken, planning, ontplooiing van creativiteit, 
visualiseren, etc,  naar voren komen.  
Kinderen ontwikkelen hun verstandelijke 
vermogens in interactie met de wereld om hen heen. 
De meeste kinderen zijn uit zichzelf nieuwsgierig en 
leergierig. Het aanbieden van uitdagende stof (soort 
speelgoed, schaken,)  die past bij die interesse kan 
kinderen helpen om een stapje verder te zetten in hun 
ontwikkeling. 
 

Schaaktrainingen op de basisschool 
Naast het door middel van schaken een keer iets 
anders aanbieden dan voetbal en tennis is er voor de 
school nog meer winst te behalen met het school - 
schaken. De manier waarop schaken aangeleerd wordt 
volgens de Nederlandse maar internationaal erkende 
“stappenmethode”, heeft veel weg van de manier 
waarop kinderen op school leren. De schoolklas leent 
zich uitstekend voor de lessen en er zijn geen externe 
locaties nodig. Daarnaast heeft schaken een 
educatieve waarde. Kinderen die leren schaken 
kunnen zich vaak beter concentreren. Ze leren 
verbanden leggen en het herkennen van oorzaak en 
gevolg.  In het buitenland en op vele Leonardo-
scholen is schaken daarom al onderdeel van het 
lesprogramma. 
 
Oproep:  Trainers hard nodig 
Dat kinderen graag willen schaken, blijkt wel uit de 
workshops die op de basisscholen gehouden worden. 
Wel zijn er meer schaaktrainers nodig, die de kinderen 
op weg willen helpen met het schaakspel. Er is niet 
veel voor nodig om de kinderen daar bij te helpen.  
Deze trainerscursus op 15 nov. is éénmalig voor 
alle geïnteresseerden, die graag de kinderen stap 1 
willen leren. Daarna word aan u gevraagd of er meer 
interesse is. Je hoeft (nog) niet echt te kunnen 
schaken om er aan deel te nemen. Het is wel 
makkelijk, maar alles is te leren. 


