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VAN DE REDACTIE 

SPEL VOOROP! 

In deze Zone kun je je hart ophalen aan spel. Alle artikelen laten iets zien van het 
belang van een spelgerichte blik op onderwijsactiviteiten. Voor alle kinderen van alle 
leeftijden is spel de motor van hun brede ontwikkeling en onderzoekende houding. 

Onderzoeken en spelen in en over de wereld, die nog alles kan worden en waarbinnen 
leerlingen kunnen worden wie zij willen zijn. Ontdekken waarin je geïnteresseerd bent, 
voelen waar je beter in wilt worden en beslissen waar jouw deelname en verantwoorde-
lijkheid ligt. Daar is de school voor!

In deze Zone lees je artikelen waarin leerkrachten laten zien hoe spel ook leerlingen 
in de midden- en bovenbouw op het puntje van hun stoel brengt. Niet over gedemo-
tiveerde pre-pubers die er geen zin meer in hebben of afhaken. Je leest over goede 
praktijken waarbij het curriculum niet uit het boekje komt, maar door de handen van 
kinderen gaat en uitmondt in betekenisvol leren. Spel en de spelverhalen van de groep 
zorgen voor nieuwe mogelijkheden in het onderwijs. Immers, aan spel dat je samen 
opbouwt kan elk kind meedoen. Het ‘past’ altijd. Of het nu gaat om spel in de zandbak 
of watertafel, spel in het archeologiemuseum of spel bij het maken van een tv-journaal, 
ieders bijdrage doet ertoe. 

Spel geeft ruimte aan verbeelden, samenwerken, taal- en denkontwikkeling, plannen 
maken, probleemoplossen en wereldverkenning. Soms moeten kinderen een zetje 
krijgen, omdat ze het spelen hebben afgeleerd en ze zijn gaan denken dat je leert uit 
een boekje en voor een cijfer. Goede leerkrachten weten hoe ze die zetjes in de goede 
richting kunnen geven waardoor ze alle kinderen het spelplezier gunnen, en daarover 
schrijven ze in deze Zone. 

Namens de redactie van Zone, veel leesplezier.

Bea Pompert (hoofdredactie)
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