SCHAAKKARAVAAN
MAX EUWE CENTRUM
In Amsterdam start een uniek schoolschaakplan, de schaakkaravaan. Het Max Euwe Centrum
(MEC) zal dit samen met het ministerie van VWS, de gemeente Amsterdam en de KNSB
uitvoeren. De schaakkaravaan zal in de jaren 2009, 2010 en 2011 de basisscholen van Amsterdam bezoeken.
De schaakkaravaan start met het geven van een basiscursus aan kinderen uit de groepen 4 en 5. De groepen
bestaan uit ongeveer 15 leerlingen die 15 schaaklessen zullen krijgen. In overleg met de school kunnen dit ook
iets meer of minder lessen worden. Tijdens de cursus leren de kinderen de basisregels van het schaken op een
attractieve en speelse wijze.
De lessen worden gegeven door ervaren, gediplomeerde schaakleraren. De deelnemende scholen worden
verzocht een ouder, stagiaire of leerkracht mee te laten lopen, zodat de school de schaaklessen voort kan
zetten na afloop van de cursus. Zij krijgen gratis de cursus “schaakleraar Stap 1” aangeboden
De schaakkaravaan start tweemaal per schooljaar. De eerste periode is van januari tot en met juni, de tweede
van september tot en met december. Uiteraard wordt rekening gehouden met de diverse schoolvakanties. De
lessen zijn onder schooltijd of als naschoolse activiteit. Per school wordt het plan op maat gemaakt.
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Deelname aan de schaakkaravaan is gratis!
De school krijgt het benodigde schaakmateriaal van het KNSB-project “Speel-Z” en de deelnemers
zijn tevens KNSB-schoolschaaklid.
Tijdens de cursusperiode bezoeken de groepen het MEC. Daar krijgen zij een rondleiding en doen
allerlei leuke schaakactiviteiten.
De leerlingen bezoeken ook een schaakclub in de buurt om de doorstroom naar de schaakclub te
bevorderen.
De deelnemende scholen krijgen de dvd “Lang leve de koningin”, een heuse schaakpuzzel en allerlei
schaakspelletjes voor eigen gebruik.
Deelnemers krijgen een werkboek (om in te oefenen), een schaakshirt en een schaakcap.
Elke cursus wordt afgesloten een groots schaakevenement.

Voor meer informatie of vragen over de schaakkaravaan kunt u contact opnemen met:
Max Euwe Centrum
Max Euweplein 30a
1017 MB Amsterdam

020-6257017
euwemec@xs4all.nl
www.maxeuwe.nl

Heeft uw school interesse om deel te nemen? Neem dan z.s.m. contact op met het MEC. Gaarne de
onderstaande gegevens en voorkeuren doorgeven.
Naam school:
Adres, telefoon, e-mail school:
Contactpersoon en -gegevens:
Aantal groepen:
Dag (voorkeur):
Tijdstip (voorkeur):
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