VAN DE REDACTIE

ON
COLOF

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.

Zone is een bron van informatie
en inspiratie over spelend
en onderzoekend leren voor
(aankomende) professionals in
onderwijs en kinderopvang.
Zone verschijnt vier keer per jaar.
www.tijdschriftzone.nl

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 verantwoordelijkheid ligt. Daar is de school voor!

REDACTIE

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 gedemotiveerde 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.

Bea Pompert (hoofdredacteur),
Jedidja Meima (eindredacteur,
secretariaat), Ester van Oers,
Marga Putter, Hanneke Verkleij,
Nanette Wagenaar, Marjolein
Dobber, Marte van Vliet
(webredacteur)
ZONE ADVIESRAAD

Hilde Amse, Hans Bakker,
Dorian de Haan, Bert van Oers,
Judith van Oers, Ellen Versteeg,
Ali Verwoerd, Janke Wagenaar

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.

REDACTIE-ADRES

Jedidja Meima
p/a Molenbuurt 24
1811 KD Alkmaar
06-21635761
redactie@tijdschriftzone.nl
Abonnementen

Particulier
€ 38,00
Instelling
€ 56,00
Studenten
€ 30,00
Buitenland
€ 71,00
Los nummer	€ 13,25 (exclusief
verzendkosten)

Advertenties

Bea Pompert (hoofdredactie)
Fotografie: Hanneke Verkleij

Koninklijke Van Gorcum BV
Postbus 43, 9400 AA Assen
Telefoon 0592 – 379 555
Een abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij een
schriftelijke opzegging is ingediend bij afdeling Klantenservice
van Koninklijke Van Gorcum:
klantenservice@vangorcum.nl.

Namens de redactie van Zone, veel leesplezier.

Neem contact op met Ray Aronds
van Recent BV: ray@recent.nl
Telefoon 020 3308998
Postbus 17229
1001 JE Amsterdam
Vormgeving en druk

Koninklijke Van Gorcum BV
Fotografie cover: Hanneke Verkleij,
Hoorn
issn 1569-6952
© 2017, Koninklijke van Gorcum,
Assen
Alle auteursrechten ten aanzien
van de inhoud van deze
uitgave worden uitdrukkelijk
voorbehouden.

2

Jaargang 16 2017 nr. 3

© 2017 Koninklijke Van Gorcum

