
 
 

SCHAKEN MET PLEZIER 
schaken op school 

 
‘met plezier leren schaken’ 

 
Schaken met plezier - schaken op school - is bedoeld voor scholen in het basisonderwijs die 
voornemens zijn om schaken als extra activiteit op school aan te bieden. Hierdoor kunnen 

leerlingen via school kennis maken met schaken en via school de basiskennis aanleren om een 
partijtje te schaken. 

 
Informatie over schoolschaken en het lesgeven vindt u op de website 

 
www.schakenmetplezier.nl 

 
Op de website is nog meer te vinden; 

 
- De lesstof van de eerste zeven lessen Stap 1 (circa 16 schaaklessen) kunnen de leerlingen 

nakijken onder Schoolschaken -> Schaaklessen Stap 1 
- Er staan enkele schaakfilmpjes onder Films, puzzels 
- Onder Verleden tot Heden vind u enkele wetenswaardigheden over de geschiedenis van het 

schaken, beroemde schakers, bekende Nederlandse schakers, tot aan schoolschaken 
- Onder Links -> schaakmateriaal vindt u een webwinkel waar schaakmateriaal kan worden 

aangeschaft 
- Onder  schoolschaken -> scholen Nederlek is het actuele nieuws per school te vinden  
- De website zal regelmatig worden aangevuld met informatie over schaken en het 

schoolschaken 
 

Voor vragen kunt u terecht bij Juf Gerda of Andre Ouwerkerk 
 
 

 Heb je zin om te leren schaken! 
 

Vul dan het aanmeldformulier in op de ommezijde 
  



 
 

SCHAKEN MET PLEZIER 
schaken op school 

 
Ik wil meedoen met de activiteit schoolschaken op de Floraschool. 
De lessen zijn op maandagmiddag (of vrijdagmiddag) van 15.30 uur tot 16.30 uur en starten op 17 
maart 2014. Na de bel om 15.15 uur gaan de kinderen naar het leslokaal of even naar buiten, 
kunnen dan wat eten en drinken, waarna om 15.30 uur de les start. Tot aan de zomervakantie is er 
een 1e blok Stap 1 van 14 lessen. De bijdrage voor deze lessen bedraagt € 36,00. Na de 
zomervakantie wordt vervolgt met het 2e blok Stap 1 en Stap 1 extra en in het 2e halfjaar een blok 
Stap 1+ en wellicht de eerste lessen van Stap 2. De bijdrage hiervoor is € 32,00 per blok. Er wordt 
toegewerkt naar het schoolschaakdiploma en het officiële KNSB Stap 1 schaakdiploma en er wordt 
gestart met een schoolschaak competitie.  
De kinderen van groep 7 die verleden jaar hebben leren schaken, maar (nog) geen knsb stap 1 
examen hebben gedaan, mogen ook vanaf het begin meedoen. Naast het herhalen van de 
basiskennis uit Stap 1 zullen zij aanvullende les- en oefenstof krijgen.  Bij minder dan 10 kinderen 
(evt. in combinatie met een andere school/scholen) zal het schoolschaken niet doorgaan.  
Voor het goed volgen van de lessen, het herhalen van de lesstof en het maken van opgaven is het 
werkboekje (zie website) aanbevolen. Ook thuis oefenen op de computer met een vergelijkbaar 
lesprogramma als wordt gebruikt op school is aan te raden. Het werkboekje en een kopie van deze 
cd is inclusief in de prijs van € 36,00. 

Schoolschaken op de  
 
Naam:     __________________doet mee met schoolschaken op de Floraschool 
   
Leerling groep: ____    e-mailadres: _____________________________     
 
Uiterste inleverdatum: 13 maart 2014 (minimaal 10 deelnemers, evt. combinatiegroep met andere 
school/scholen) 
 
Het lesgeld bedraagt € 36,00 voor het 1e blok van 14 lessen tot aan de zomervakantie. De eerste les 
zal zijn op maandagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur en start (bij voldoende deelname) op 17 
maart 2014 (alternatief vrijdagmiddag, indien meerdere voorkeur uitgaat naar vrijdagmiddag).  
 
Kan wel/niet maandagmiddag / kan wel/niet vrijdagmiddag / wil wel/niet meedoen op 
woensdagmiddag van 14.15 – 15.15 uur op de Ireneschool 
 
Het lesgeld,  het werkboekje en de cd, tezamen € 36,00, wordt contant voldaan na de 1e de les op 
of kan ook voor de 1e les worden overgemaakt op bankrekeningnr.: 985123656 t.n.v. A. Ouwerkerk, 
Noorderlicht 17, 2931pe Krimpen aan de Lek o.v.v. Schoolschaken Floraschool met naam en groep 
van het kind. 
 
Ondertekend, ouder / verzorger :          
 
Handtekening : 


