ONDERZOEK BEWIJST: WIE BEWEEGT, LEERT BETER

Springen tijdens de rekenles
TEKST MAR IJKE NIJBOER

Leerlingen die drie maal per week bewegend taal- en rekenles krijgen,
kunnen beter rekenen en spellen. Dat blijkt uit onderzoek door het
Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit
Groningen. Een vervolgonderzoek moet uitwijzen welke bewegingen
het meeste effect hebben op het leren. Ondertussen experimenteren
sommige scholen al met een combinatie van leren en bewegen.
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Het verslag van het onderzoek naar de Fit&Vaardig-lessen is hier te vinden:
http://www.nro.nl/al-springend-leer-je-beter-rekenen/
Move Education is te vinden op: http://www.moveeducation.nl
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