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Wanneer en hoe laat?

 Elke maandag van 18.45 – tot 19.45 locatie Ravelijn

 Behalve in de vakantie en op studiedagen.



Waarom
Schaken scherpt het denkvermogen

De taxonomie van Bloom

Executieve vaardigheden

*Kritisch denken

*Creatief denken

*Probleemoplossing

*Computational thinking



Schaaklessen

 Instructie (digibord)

 Chessity 

 Schaakspelletjes 

 Werkbladen



Chessity (online leermethode)

Tablet of laptop 
mag mee naar school

http://www.chessity.com/


Diploma Challenge



Leren



Trainen – Partijen spelen



Ouderbetrokkenheid

 www.chessity.com

 Inloggen 

Thuis werken in Chessity

5 min. per dag

http://www.chessity.com/


Diploma’s en (proef)examens

Je kunt examen doen in Chessity als je 

alle stickers hebt behaald.

De diploma's worden op een feestelijke 

manier uitgereikt aan alle schakers.



Interne/externe competitie

 Bij een interne competitie spelen we schaakpartijen tegen onze eigen clubgenootjes
 Bij een externe competitie spelen we schaakpartijen tegen leerlingen van andere 

scholen

 1. Aspiranten team bestaat uit 4 of 5 schakers uit groepen 7 en 8
 2. Pupillen team bestaat uit 4 of 5 schakers uit de groepen 3 t/m 6

 Gedurende het schoolseizoen wordt gemiddeld 1 keer per maand een externe 
competitiewedstrijd gespeeld in teamverband

 Soms op je eigen school en soms op een andere school. Dit is meestal op een 
dinsdag.

 Let op:
Als je je hiervoor opgeeft.
Gaan wij er ook vanuit dat je meedoet.



Toernooien

• Bolwerktoernooi 

(meivakantie)

• Apeldoornse

basisscholen-

kampioenschappen

(januari)



Kosten

 De contributie bedraagt € 27,50 per schooljaar

 Dat is inclusief een chessity account en vele extra’s
*Chessity account is 1 jaar geldig



Schaakles geven samen met ons?

 Gezelligheid
 1x per week maandagavond 18.45- 19.45 
 Van en met elkaar leren ;-)
 Samen lesgeven of liever in een eigen groepje
 Een eigen (coach) chessity account
 Je kunt zelf ook een schaakdiploma behalen.
 Veel waardering 

 Lijkt het je leuk? Dan ben je van harte welkom bij ons op 
de schaakclub



Contact

 Contact

 KBS De Zonnewende

 Locatie Ravelijn

 Ravelijn 382

 7325 NV Apeldoorn

 055 - 505 8800

 Mail naar: X.bruines@veluwseonderwijsgroep.nl

 Groeps app schaken

mailto:X.gerritse@veluwseonderwijsgroep.nl

