SCHAAKKARAVAAN
MAX EUWE CENTRUM
Het Max Euwe Centrum (MEC) gaat met subsidie van het ministerie van VWS en steun van de gemeente
Amsterdam in nauwe samenwerking met de KNSB een uniek schoolschaakplan in Amsterdam uitvoeren
om de - jongste - jeugd voor het schaken te interesseren. Hiervoor wordt een schaakkaravaan ingezet die
in de jaren 2009, 2010 en 2011 tal van basisscholen gaat bezoeken.
Het MEC zal per jaar op 20 tot 30 scholen een basiscursus gaan geven aan kinderen uit groep 4 en 5 (6 tot
8-jarigen). De groepen bestaan uit ongeveer 15 leerlingen die 15 schaaklessen zullen krijgen. Per jaar
zullen dus ongeveer 400 leerlingen de basisprincipes van het schaken leren. Gekozen is voor de
genoemde leeftijdsgroep omdat de ervaring heeft geleerd dat het animo voor schaken op deze leeftijd
groot is en de kans aanzienlijk is dat er kinderen door zullen stromen naar schaakclubs.
In het plan is veel ruimte opgenomen voor (bij-)scholing. Dit is van cruciaal belang om het schaken
structureel van de grond te krijgen op scholen, aangezien er al vele tientallen jaren een tekort is aan
schaakleraren. Elke deelnemende school zal derhalve verzocht worden om een afgevaardigde (leerkracht,
ouder, stagiair) mee te laten lopen met de ervaren schaakleraar van het MEC. Middels (bij-)scholing
willen we hen vervolgens verder opleiden tot schaakleraar.
 Een schaakcursus bestaat uit 15 schaaklessen voor kinderen uit groep 4 en/of 5. In overleg met de
school kunnen dit ook iets meer of minder lessen worden.
 Als een school meerdere groepen schaken wil leren, is dat mogelijk.
 In de lessen worden de basisregels uitgelegd, maar minstens zo belangrijk zijn de diverse spelletjes die
de interesse van de kinderen voor het echte schaakspel zullen aanwakkeren.
 Er is een vervolgcursus nodig om alle basisregels aan deze jonge kinderen uit te leggen.
 We gaan gebruik maken van de succesvolle leermethode van Brunia en Van Wijgerden, de officiële
leermethode van de KNSB. Deze opleiding heeft lesmateriaal dat opgebouwd is van absolute beginner
tot (zeer) gevorderde schaker. (zie www.stappenmethode.nl voor meer informatie). Bij de lessen
zullen we gebruik maken van het werkboek Opstapje-1 of Stap 1.
 De periodes waarin de lessen gegeven worden zijn grofweg (a) van januari tot en met juni en (b)
september tot en met december van elk kalenderjaar. Uiteraard wordt rekening gehouden met de
diverse schoolvakanties.
 Lessen kunnen gegeven worden onder schooltijd of als Naschoolse activiteit. Per school kunnen we
het plan aanpassen naar de wensen van school
 De deelnemende scholen dienen een ouder, stagiaire of leerkracht mee te laten lopen, zodat de school
de schaaklessen voort kan zetten na afloop van de cursus.

 De lessen worden gegeven door ervaren, gediplomeerde schaakleraren die geregeld bijsturing zullen
krijgen door de projectleider en/of een kaderdocent van de KNSB.
 Indien mogelijk willen we de lessen ook via het project Jeugdsport in beweging (“Jippies”) van de
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam financieren.
 Gebruik wordt gemaakt van kisten van het KNSB-project “Speel-Z”, waardoor we niet alleen de
benodigde schaakmaterialen hebben, maar de deelnemers tevens KNSB-schoolschaaklid zijn.
 Tijdens de cursusperiode brengen de groepen een bezoek aan het MEC, alwaar zij een rondleiding
krijgen, een museumquiz maken, een schaak-dvd kunnen bekijken, een schaakpuzzel kunnen oplossen
en ook een partijtje kunnen schaken.
 Tevens zullen de schaakleraren met de leerlingen een bezoek brengen aan de schaakclub in de buurt
om zodoende de doorstroom naar de schaakclubs te bevorderen. Ledenwinst bij de clubs en daarmee
voor de KNSB is een voornaam doel van de projecten van DMO en de KNSB.
 De deelnemende scholen krijgen de dvd “Lang leve de koningin”, schaaktekeningen, een leuke
schaakpuzzel en schaak cd-roms, zodat de leerlingen ook naast de schaaklessen plezier aan het
schaken kunnen beleven.
 Ook willen we alle deelnemers een schaakshirt en -cap aanbieden.
 Aan het eind van elk halfjaar organiseren we een groots schaakevenement voor de deelnemende
kinderen.
 Contact met de deelnemende scholen, leraren, kinderen en ouders zullen we onderhouden door een
Nieuwsbrief, mailing en onze website, waarop een apart gedeelte voor de Schaakkaravaan komt.

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.
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