Schaken op school met SpeelZ
SpeelZ is een project van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) dat zich richt op de jeugd
van de basisschool. De jeugd leert spelenderwijs schaken op school.
Scholen kunnen een kant-en-klaar lespakket bestellen. Het lespakket bevat alles wat je nodig hebt
voor schaaklessen in de klas en is verkrijgbaar met lesmateriaal voor leerlingen van 6 tot en met 9 jaar
(Opstapjes 1 of 2) en voor leerlingen van 9 jaar en ouder (Stappen 1 of 2).

Het lespakket van SpeelZ bevat een leskist met 10 schaakborden en schaaksets, 10 lespakketjes voor de
leerlingen en materiaal voor de docent. Een magnetisch oprolbaar demonstratiebord is los bijgeleverd.

Het lespakket van SpeelZ bevat schaakborden, schaaksets en lesmateriaal en is geschikt voor
groepsinstructie aan tien kinderen. De school betaalt alleen voor het lesmateriaal en krijgt de leskist
met schaakborden en schaaksets er in bruikleen voor een jaar gratis bij. De deelnemers aan SpeelZ
zijn gedurende een jaar tevens scholierenlid bij de KNSB. Scholierenleden ontvangen korting op
deelname bij bepaalde jeugdschaaktoermooien en schaakexamens en ontvangen tevens een eigen
jeugdrating.
In de leskist is een handleiding aanwezig waarin 10 lessen staan uitgeschreven. Scholen kunnen
hierdoor in principe zelfstandig met de leskist aan de slag. Schaken op school met SpeelZ kan ook in
projectvorm worden uitgevoerd. De school krijgt dan ondersteuning van de naburige
schaakvereniging. Vraag naar de mogelijkheden in jullie regio.
Online bestellen
Bestellingen kunnen worden ingediend via de website van de schaakbond www.schaken.nl of via
www.speelz.org Na de bestelling wordt de leskist aan de school per pakketpost toegezonden. De
kosten voor een leskist inclusief 10 lespakketten zijn € 125,-. Het lespakket per deelnemer bestaat uit
een scholierenlidmaatschap met een Chess Tutor en een werkboekje. Losse pakketjes voor extra
leerlingen zijn voor € 12,50 bij te bestellen.
Na een jaar kan de school de leskist weer retourneren of voor een jaar verlengen met nieuw
lesmateriaal. Na twee achtereenvolgende verlengingen van een leskist kan de school de schaaksets
en demonstratiebord voor € 50 aankopen.
Nadere informatie: Bondsbureau KNSB, bondsbureau@schaakbond.nl, 023-5254025

