Inhoud en voorwaarden leskist voor schaken













De leskist is geschikt voor het verzorgen van een basiscursus schaken bestaande uit 10 tot
20 schaaklessen van een uur.
De lessen worden bij voorkeur verzorgd door een erkend schaaktrainer van de KNSB.
Het lesmateriaal is al geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Er zijn werkboekjes speciaal voor
kinderen van 6-8 jaar (Opstapjes 1 en 2) en 9 jaar en ouder (Stap 1 en Stap 2).
Eén leskist is geschikt voor een groepsgrootte van 10 tot 20 kinderen. Bij de lessen heeft het
wel de voorkeur dat ieder een eigen bord heeft.
Geadviseerd wordt om de groep bij de lessen bij voorkeur tussen de 10 en 12 kinderen te
houden. Alleen bij ervaren leerkrachten worden grotere groepen aanbevolen.
Iedere leerling heeft bij voorkeur een eigen lespakket. Een leskist staat voor 10 pakketten.
Extra lespakketjes kunnen apart besteld worden via het bestelformulier. Er zijn geen losse
schaaksets apart te bestellen. Deze gaan uitsluitend per 10 sets (één leskist).
Een lessencyclus kan worden afgesloten met een examen waarmee bij voldoende resultaat
een schaakdiploma kan worden behaald (zie website jeugd en diploma’s).
De school krijgt een jaar lang een leskist in bruikleen waarin onder andere 10 schaakborden,
10 zakjes schaakstukken, een demonstratiebord zitten.
De borgkosten zijn € 50 per leskist voor de school.
De deelnemende kinderen áan de lessen worden met hun naam en geboorte datum
opgenomen in ons bestand als KNSB-Scholierenlid voor een jaar. Hieraan zijn geen extra
kosten verbonden. Na een jaar stopt het lidmaatschap weer automatisch. Het KNSBScholierenlidmaatschap levert korting op bij bepaalde scholentoernooien,
beginnerstoernooien zoals de Jeugd Grand Prix en bij schaakexamens.
De deelnemers ontvangen als aanvulling op de lessen een persoonlijke Chess Tutor licentie.
Deze licenties worden per email naar de contactpersoon gemaild, nadat de namen en
geboorte data van de deelnemers zijn doorgegeven. De codes worden uitsluitend per eerst
volgende nieuwe maand uitgeleverd.
Voor het aanleveren van de namen ontvangt de school danwel de betrokken lesgever een
online logincode om de gegevens in het databestand van de schaakbond in te voeren en van
de juiste Chess Tutor versie te voorzien.

Omstandigheden die bijdragen aan een optimale schaakles:







Een rustig lokaal waar tafels en stoelen in een u-vorm gezet kunnen worden.
Een opbergplek voor de leskist en demonstratiebord.
Leerlingen van een gelijkwaardig niveau (bij grote leeftijdsverschillen).
Aanwezigheid van potloden en gummen.
Een haak waar het oprolbare demonstratiebord aan kan hangen.
Eventueel een digitaal bord of digitale televisie.

