Beste directieleden, leerkrachten en ouders,
Op 30 november 2016 is de Stichting Jeugd Schaak Noord opgericht. Deze stichting heeft
o.a. als doel om meer aandacht te krijgen voor de rol van het schaakspel bij de ontwikkeling
van kinderen. De Stichting wil alle kinderen in de drie noordelijke provincies in contact
brengen met de vele uitdagingen die het schaakspel biedt. Dat zal gebeuren met de
nieuwste spelvarianten die in 2017 zijn gepresenteerd.

Een van die vernieuwingen spitst zich toe op spellen en puzzels met dame, toren, loper en
paard en een spelbord met 4 x 4 velden. Bij diverse schaakevents en in het basisonderwijs
zijn testen gedaan. Die hebben aangetoond dat kinderen zeer veel zelf willen en kunnen
ontdekken en daardoor ook beter leren.
Voor de “levend schaak” versie zijn schaakhesjes geïntroduceerd waarmee kinderen in de
rol van het stuk kruipen. Die “rolidentificatie” hoort bij een natuurlijke manier van
ontwikkelen. Het taakgericht denken vanuit het schaakspel, eventueel in combinatie met
bewegen, stimuleert het executief functioneren. De executieve functies hebben vervolgens
een verband met de schoolprestaties.
De stichting heeft 2 speerpunten geformuleerd:
1 Ondersteunen van het “breedte schaak”, waarbij de aandacht voor
ontwikkeling voorop staat. Er worden zgn. “meegroeimodellen”
geïntroduceerd, die voor kind en basisschoolleerkracht
moeiteloos in te passen zijn in de leerdoelen. Er wordt voorzien in een
duurzame doorgaande lijn naar (goed) leren schaken.
2 Het helpen realiseren van een groot wetenschappelijk onderzoek dat
de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de stichting
heeft opgetuigd. Het onderzoek heeft de titel:
“Worden kinderen slimmer van schaken?”

Breedte schaak in uw eigen gemeente
In de provincie Drenthe wordt vanuit het “Masterplan Breedte Schaak Drenthe”,
geprobeerd alle scholen deel te laten nemen. Ook scholen in andere provincies kunnen zich
aanmelden. Per provincie wordt gekeken welke organisatie de uitvoering kan
ondersteunen.
Het plan staat beschreven op de website van Jeugd Schaak Noord.
Wilt u als school deelnemen aan “Breedte schaak in uw eigen gemeente ”…
- Uw school ontvangt informatie over de nieuwste schaakmiddelen en methoden
- Uw school krijgt een introductie aangeboden

Wetenschappelijk onderzoek
Aan de Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep ontwikkelings- en neuropsychologie, start een
wetenschappelijk onderzoek rond schaken en executieve functies in relatie met
schoolprestaties.
Het onderzoek “Worden kinderen slimmer van schaken?” wordt
landelijk uitgezet. Elke school en iedere leerling kan meedoen.
Ouders met meerdere kinderen kunnen voor ieder kind meedoen als
ze dat willen. Met name wordt gevraagd ook voor kinderen die niet
hebben leren schaken de online onderzoeksvragenlijst in te vullen.
Wilt u als school deelnemen…
- Uw school brengt dit onderzoek onder de aandacht bij ouders/leerlingen
- Uw school levert na toestemming van ouders schoolgegevens aan
van deelnemende leerlingen
- Uw school maakt kans op een gratis schoolschaakspellenpakket
Voor deelname en meer informatie kunt u de volgende webpagina bezoeken
- http://jeugdschaaknoord.nl/schooldirectie/

Wilt u als ouder van een basisschoolleerling deelnemen …
- U vult als ouder een online vragenlijst in op desktop of smartphone
(Ook als uw kind niet schaakt vragen wij u mee te doen)
- Elke 10de deelnemer ontvangt een leuk schaakpresentje
- Alle deelnemers ontvangen een samenvatting van de studie
Voor deelname en meer informatie kunt u de volgende webpagina bezoeken
- http://jeugdschaaknoord.nl/ouderverzorger/
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