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Inleiding:
Op IKC De Arke werken wij met OER. OER staat voor Ontwikkeling En Reflexen.
De ontwikkeling van de reflexen, die een baby in het eerste levensjaar zou moeten
ontwikkelen, beperken de kinderen tegenwoordig in hun leren.
Reflexen zijn de basis van alles. In onze huidige maatschappij worden de reflexen
niet meer zo goed ontwikkeld als vroeger, waardoor een leerling tegenwoordig vaker
“leerproblemen” heeft.
Bewegen is daarbij van groot belang. Door het bewegen ontstaan er goede
verbindingen in de hersenen.
Met name bij jonge kinderen is er veel winst te behalen door veel te bewegen en
daarbij gericht te letten op de reflexen. Bewegen is een noodzaak om een goede
stevige basis in de hersenen vast te leggen.
Kinderen zijn ook beweging. Vanaf het moment dat het eerste leven gevoeld wordt in
de buik van de moeder zijn we trots op elke beweging die het kind maakt.
Bij de geboorte, maar ook daarna, zijn we trots op ons kind wanneer hij kan rollen,
zitten, staan, lopen, fietsen en noem maar op.
Wanneer een kind 4 jaar is en naar school mag, wordt er van het kind verwacht dat
het stil kan zitten. Dit gaat volkomen tegen de natuur van het kind in.
Het belang van bewegen in het onderwijs, in onze digitale tijd, is groot. Daarom
werken wij binnen ons kindcentrum veel met OER. Om zo, door middel van
bewegen, de reflexen van het kind te integreren in ons lessysteem om tot betere
leerprestaties van het kind te komen.
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Het belang van bewegen voor de ontwikkeling van de hersenen

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. Het leven wordt ons steeds
gemakkelijker gemaakt. Maar spijtig genoeg zit hier ook een keerzijde aan.
Onze kinderen groeien nu op in een andere speelcultuur waar spelen en bewegen
wordt belemmerd door de aanwezigheid van televisie en computer.
Schrijven, lezen, stil kunnen zitten, etc. vraagt een goede rijping van het
zenuwstelsel.
Kinderen moeten in de echte wereld heel wat bewegingservaringen opdoen om hun
zenuwstelsel te kunnen ontwikkelen want dit gebeurt helaas niet vanzelf.
Tegenwoordig doen jonge kinderen veel te weinig bewegingservaringen op waardoor
reflexen niet worden geïntegreerd. Dit kan dan vervolgens zichtbaar zijn in de
volgende “problemen”:
-

Bovenmatige problemen bij automatiseren bij rekenen
Bovenmatige problemen bij leren lezen
Spiegelen van cijfers en letters
Vaak niet stil kunnen zitten
Onrustig zijn
Onjuiste pengreep/ slecht leesbaar handschrift
Slecht kunnen concentreren of focus kunne behouden
Vaak (sociaal) onhandig zijn, faalangst, etc.

Het is van groot belang dat we een stimulerende omgeving kunnen creëren waarin
kinderen kunnen ontwikkelen. Door in de rijke speelomgeving de juiste bewegingen
aan te reiken en te stimuleren, kunnen de onvolgroeide reflexen zich alsnog
ontwikkelen, waardoor de “problemen” zullen verminderen en misschien zelfs kunnen
verdwijnen.

EERST BEWEGEN, DAN LEREN!!!!

Het doel binnen ons kindcentrum is dan ook; leer- en gedragsproblemen aan de
voorkant te ondervangen. Met concrete kennis en hulpmiddelen hebben wij met OER
een methode om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te kunnen begeleiden.
De ontwikkeling van het kind kunnen wij in kaart brengen d.m.v. het volgen van het
ontwikkel spoor. Hier gaan we van onderaf (de stam van de hersenen) zoeken naar
de onderliggende reflexen die het “leerprobleem” zouden kunnen veroorzaken.
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