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Een praktisch boek voor leerkrachten van het basisonderwijs, RT-ers, 
IB-ers, pedagogen en iedereen die met kinderen werkt. Het boek staat vol 
met oefeningen om kinderen ‘uit hun hoofd’ te halen en in contact 
te brengen met hun gevoel. Door het doen van de oefeningen 
worden kinderen zich weer meer bewust van hun lichaam en hoe 
dat voelt. De verbinding tussen geest en lichaam, tussen denken en 
voelen wordt gestimuleerd. Het kind zal weer meer balans ervaren. 
Dit gebeurd door balans-, kracht-, concentratie-, visualisatie- en 
lichaamsbewustzijnsoefeningen.

Leerkracht basisonderwijs over BEWUST BEWEGEN IN DE KLAS:

Voor meer informatie en bestellen ga naar:  

Samen even een klein ogenblik van rust inbouwen, zonder 
enige moeite. Een bijzonder moment op een schooldag.
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29. Stamp met je voeten

Ga rechtop op je stoel zitten. Voel hoe je 
billen stevig op de stoel zitten en hoe je 
voeten stevig op de grond staan.

1    >> Stamp met je voeten op de grond. 
Misschien kun je wel voelen, dat door het 
stampen je voeten een beetje warmer worden.

2    >> Stamp dan ook eens alleen met je tenen 
op de grond.

3    >> Vervolgens alleen met je hakken/hielen 
op de grond stampen.

Stamp dan eens met de buitenkanten van je 
voeten op de grond en ook met de binnenkanten. 
Om vervolgens een rondje te stampen, van de 
binnenkant van je voeten, naar je tenen, de 
buitenkanten, naar je hielen en ga zo maar door.

CONCENTRATIE - LICHAAMSBESEF
Voorbereiding: Ieder kind zit op de stoel. 
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43. Groot en sterk, slap en klein

Ga rechtop staan en voel hoe je voeten stevig 
op de grond staan.

1    >> En terwijl je zo blijft staan, maak je je 
‘lang’ en ‘groot’, alsof er ‘touwtjes’ aan je zitten, 
waar iemand aan trekt.

2    >> Vervolgens wordt je ‘slap’ en ‘klein’, alsof 
iemand je touwtjes slap laat hangen. Dan weer 
lang en groot, alsof er weer aan je touwtjes 
wordt getrokken. Dan weer klein en slap, alsof 
iemand je touwtjes slap laat hangen.

En terwijl je rustig doorgaat met de beweging, 
voel dan het verschil in je lichaam tussen klein 
en slap… en groot en sterk....

 

LICHAAMSBESEF
Voorbereiding: Ieder kind staat achter de stoel (liefst zonder schoenen). De voeten staan op 
heupbreedte (dit meet je door 2 vuisten tussen je voeten te plaatsen).

MAKKELIJK VOORTE LEZEN


