
Sherbcrne is leren dcor
nteractief b*wegen

T,:r'.,ge kinderen ontdekken en verkennen de wereld in de eerste plaats via hun liif en tastzin' Dus als

een kind zich niet zo lekker in z,n vel voelt en teruggetrokken of zelfs angstig is ten opzichte van

anderen. dan is 'bewegen', aanraken en aangeraakt worden in een veilige omgeving' wellicht een

i.eel iogischere ,ingang" dan communiceren via woorden. veronica sherborne, een Britse lerares

lichamelijke opvoeding en kinesitherapeute, ontwikkelde daarom halverwege de zo" eeuw een

bervegingspedagogiek, die gebaseerd is op de natuurliike bewegingen van het ionge kind'
nLf I LV \- r'

een evenwichtsoefening tussen geven en nemen, he:

gaat om 'team spirit' en 'samen sterk' zlin'

Voorbeeld: Twee deelnemers houden elkaar staand

de polsen vast en gaan achterover hangen terwiil zii

balans met elkaar bewaren.

3. 
uY*ffiexe 

mg$qffiffiB"P r*Rm{H#s {-Fr&msBdEy ffight')

Het gaat hier om het ontwikkelen van tegenkracht '

Het gaat niet om winnen of verliezenmaar om hei -=:=-

kanaliseren en focussen op geliikwaardigheid'

Voorbeeld.: Het kind maakt van zichzelf een stevig

cadeautje door de qrmen om ziin benen te slaan'

De ander (ouder kind) probeert dit cadeautie te 'op": ' :

d.oor aan de armen en benen te treklcen'

ondanksdatertijdensdeSherborneoefeningerra--.
sprake is van een'ouder' en een 'ionger' iemand *'=

samenwerken, is de relatie tussen hen altif d die '' a:

evenwaardige partners, waarin men geen 'gleep'

probeert te kriigen op de ander, maar waarin de a: - -

binnen de grenzenvan ziinpersoonlifke mogeiii.': =: - 
'

gestimuleerd wordt. Samen plezier beleven spe=- '

daarbii een essentiele ro1.

fu9m*km#m fuE&$&efl wm*r mBE* {$meemw} Bqis}deren r *

Aanvankeliik ontwikkelde Veronica Sherborne :': "'
methode voor kinderen met een verstandeliike b;:;
Later paste ze die ook toe bii kinderen met ADF{L. .:"-'- -

problemen en autismespectrumstoornissen en : -

wassenen met psychiatrische problemen' Vaniaa. -

de methode ook met succes toegepast in onder :.:.

peuter-, kleuter- en lagere scholen en binnen s=-'. -

gerichte therapietin. Her en der in Vlaanderen ''- ' :

ook als ouder/kindkoppel (occasionele) sessie s : - - :

Sherborne volgen.

L iehaamsbes*f $??effik{ x*Effw#Yffitrk#H#

Sherbolne zagdat (ionge) kinderen hun verdrietige,

angstige, agressieve, geblokkeerde en andere gevoelens

heel sterk uiten via lichaamstaal en vond het daarom ook

logisch om kind.eren via het lichaam leerervaringen op

te laten doen. Het toenemende lichaamsbesef door de

doelgerichte, speelse bewegingsspelvormen, bliikt al heel

snel positieve veranderingen teweeg te brengen in het

gedrag, de emoties en de manier waarop het kind relaties

met zichzeLf en anderen aangaat. Uitgangspunt van

de Sherbornemethode is dat een kind drie dingen nodig

heeft om zich optimaal te ontwikkelen: een sterk ver-

trouwen in het eigen lichaam, een fundamenteel gevoel

van veiligheid, en vertrouwen om de omringende

rvereld. te (willen) verkennen met de mogelifkheid om

zinvolle relaties aan te gaan met anderen, waarbii

vertroUwen, Samenwerken en het kUnnen aangeven

van grenzen centraal staan. EI ziinbinnen de Sherborne

methode dan ook drie 'types' speloefeningen ont-

wikkeld, die het begrip 'relatie' vanuit drie invals-

hoeken benaderen:

i.. H*ffS#HB## *f"uxxse8 *B$Emffiffu ff#Em{$*s

De ene 'partner' draa gt zorgvoor de andere partner'

Dat kan in z-tallen maar ook met groepen. De zorgende

partner steunt, de ander leert ontvangetr, grenzen aan-

geven en zich overgevell.

\roorbeeld: - Ene partner (jonger) kind zit tussen de benen

Yanl d,e andere partner (ouder) kind. Achterste wiegt de

t,corste heen en weer en houdt daarbii rekening met wat

de voorste aangeeft.

z. Gedeeide *f, usffistt#ca' r*8ffif,g*s

partners r,verken hier samen en doen beroep op elkaar,

ond.ersteunen eikaar om tot resultaat te komen. Het is
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ffif,ree{*ffitr fuEare ffi**sts: "we zrln hier ongeveer tien iaar

geleden mee begonnen. In het begin r,t erden alle leer-

krachten biigeschoold middels studiedagen en gaven ze

zelf een uurtie Sherborne per k1as. Maar u,e hebben zoveel

wissels gehad, dat permanente biischoiing niet meer haal-

baar WaS. Toch vonden we het te rt'aardevol om het te

laten vallen, aangezien het ook een soort zorg is naar oflze

kinderen. Dus sinds vier jaar geeft Yves de lessen iedere

maandag en dinsdag. Doordat het een constante is heeft

het effect. Er ziinsoms kinderen met gedragsproblemen

van de lagere school, die hier komen meedoen met de

Sherbornelessen. ]e ztetdan, dat als ze die kans kriigen

om mee te mogen zorgen vool anderen (de kleuters), hoe

verwonderd ze ziin, offi een andere kant van zichzelf te

kunnen laten zien. Ouders komen SomS ook meedoen,

omdat ze ziendat hun kinderen het echt heel frjn vinden.

wii zijn desondanks een gewone reguliere kleuterschool,

maar wel een die met leefgroepen rt'erkt. (lCndelen van

verschillende leeftiiden zitten bij elkaar in een klasgroep.)

we vinden het belangrijk dat kinderen veel (oefen)kansen

kriigen om van elkaar te leren, net zoals binnen een

gezin. De jonge kinderen leren zo sneller vaardigheden

en zich dingen eigen te maken. I(inderen Cie rt'at ouder

zijnkriigen zo de kans om te tonen dat ze het kunnen,

door het uit te leggen aan een ionger kind. Dat is een

hoger niveau dan het zelf leren. Zorgdragen voor elkaar'

Dat ziinkenmerken die ook bii Sherborne terugkomen."

ffiq*ffi msxlq*R* f,*afl$*s

* Op een prettige manier aangeraakt worden zorgt

voor de productie van het hormoon oxytocine.

oxytocine wordt ook wel het 'liefdes- en verbonden-

heidshormoon' genoemd en is de tegenhanger van

adrenaline, het'vlucht- of vechtholmoon'.
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**d#rH,*#k ***,fi ;i i tp;'+:irvl*,;tli-l *i ;*I ki r:d'i*r*n # i *
1.1#*l in -*#11f#kif:; Hr;r,i-'r":,,1r l:":*t r1,1,*5i$fiU* #fi *ffd*f"#

i i * h # # ?'t1 S h*i"V t.l X*i ;i ij i': :: i.* i. ii lr i # rr.tl ii V*# I f:f i n *i * r

km r:g L:*L:h*f] *ilfi li,t'ri :;i ;,1': ir i *:lf't=*r i*''F,r+r'J*ffi Vffi il

**ksu##l n:i**ru i il,, i ij,,.;;1sit*r": ;ir;ir v*i iir-+ *n

*nt5pi*ffin** iil i":ul-i riti*,{:i*ir}1 #l} ;.ijr: V**l n:ili*1"

V*rh**#*n ll:#i l-t'.iii ##ii,:*i dij i,iri:f;ii{:n'i**l Sf:*ll*r

*f **n L:*p**l* ii*i:;I;*rlllS*,*nt,*l:l r'rV*t t:i' ;ri*t l"lle-:y:t

#ft ;:13 fr **k Lr*i,,1*f*l*r" i i*l i:*ll i'*r^r::'; i*r*il \',ri} If i"]ii r]

oxytocine komt ook vrii bij een bevalling en zoi='- )='-

de hechting tussen ouder en kind op gang komt'

* sherborne samenspel is door 'lijfgerichte" non-\-e:ia-=

aanpak erg geschikt en welkzaam bii kinderen aie ',-==-

worden blootgesteld aan stress. Middels voolspelbai='

liefdevolle bewegingen en aanrakingen, kunnen pc'si-

tieve neurale verbindingen gelegd worden. Dit helpt d.

hersenen in hun rol bif het reguleren van de stress-

reactiesystemen en bif het verbeteren van de controle

over emoties en motorische activiteiten.

Cp een prettige manier aanQ€
-^n

Worden Zorgt VCOr de prCC U *-

het hcrmoon oxytocine, Coi{ ,',

het 'liefdes- en verbonCenLie ':
hormocn' genoemd.
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Het is dinsdagmiddag viif minuten \-oor half il\-ee.

Lesgever Yves loopt me ontspannen tegemoel. Zc meteen

haalt hii de kleuters van 4 en 5 jaar op uii hun klasie om

gezamenlijk naar de ruime kelder te gaall. T,'iEtr Ce

Sherborne lesies altiid op maandag en dirasC.ag plaats-

vinden. Er liggen grote blauw'e en rode rnairasies op de

grond. Het is een ruimte half bor,'en en half onier de

grond; het voelt veilig, behaaglijk en knus aan. Het licht
is normaal gesproken gedempt, r,'ertelt \\ es rile.

Zodra de kinderen uitgelaten binnenkomen. \rordt er

vroliike circusmuziek opgezet en beginnen ze meteen

spontaan door de ruimte te bewegen, Als een kleuter

iets specifleks doet, wijst Yves ernaar en zegi: "Kijk, die

is aan het rollen, stampen, huppelen en de anderen doen

dat dan na." De kinderen zrjn vrolijk en lachen. Ze \vor-

den gezien en willen gezien worden. Er is geen schaamte.

Het volgende onderdeel blijkt een llrpisch begin van een

Sherborne les te ziin; ieder ouder kind kiest een jongere

partner (een 'rode' of 'blauwe' vriend) en gaat in een

kring zitten, met het jongere kind tussen zijn of haar

benen. Yves zegt; "Welkom in mijn huisje, want hier is

het veilig, veilig in mifn huisje." Dit begin is belangriik
om een gevoel van veiligheid en vertrouwen te cre€ren.

De kinderen zeggen Yves na en worden vanzelf rustig(er).

Een volgend stapfe is dat het oudere kind armen en benen

rond het kleintje slaat en het 'huisje sluit'. Nu mag er

kracht gezet worden door de jonge vriend om 'uit te
breken'. De kinderen buitelen lachend over de vloer.

Verschillende oefeningen volgen, met plastische namen

als schildpad, schild maken, wafels bakken of een

variant pannenkoeken bakken (waarbij het ene kind in
de lengte over de knieeln van de ander ligt. Door wrijven,

met vuisties kloppen, klappen met de vlakke hand op

de rug, het tokkelen van vingers (alsof het regent), heen

en weer rollen, meeroepen (he!) wordt (de achterkant

van) het liif van de partner 'bewerkt' tot een 'pannen-

koek'. Er wordt in volgende oefeningen gesleept,

geduwd en getrokken aan elkaar, maar altifd staat het

plezier en rekening houden met elkaar voorop.

Yves B**me, Sqleex{er}*ider esa

Sherborne l*sg*v*r:
"Wat iedereen heel leuk vindt, is om spontaan op muziek

te bewegen en er dan uitgepikt te worden. 'Ifiik eens

naar hem of haar!' en de rest van de groep doet die
persoon dan na. Dat is heel fljn voor je zelfbeeld.. Je ziet
die kinderen dan glunderen. Er zrjn allerlei manieren

om met le lichaam te voelen. Aangeraakt worden, door

iemand of door een materiaal, hard, zacht, gedragen

u,orden in lakens, \rertrourtren en (durven) toelaten is

hier heel belangrilk. En bij de een gaat dat al makkelii-

ker dan bij de ander. Sommige kinderen weten in het

begin niet hoe er mee om te gaan. Een veilige sfeer is

daarom heei belangrijk. Als kinderen niet mee willen,
of liever willen liggen, dan wrif f ik ze over hun hoofdje,

terr,r,ijl ik de oefening uitleg of zeg; "Het is veilig, het

is oke. "

Fleb je pUn of verdriet?"
Spreek duideluke taal en neem
er vera ntwoordel U kheid voor.

Ook aan de oudere kinderen leer ik heel nadrukkeliik
dat ze tegen de kleintf es zeggen dat 'het veilig is'. Ook is

het belangriik kinderen te laten beseffen dat als je zelf
rustig bent, d.e ander dat ook vanzelf wordt. Zo laat
je hen bewust worden dat een bepaalde actie een

reactie geeft.

Leren stop zeggen. Grenzen aangeven. Soms weten
(oudere) kinderen hun kracht niet. Dan heeft een

(jonger) kind tranen in ztjn ogen en weet de ander niet
wat ze kunnen doen. Ik leer ze dan dat 'De Grote' een

duideliike boodschap kan geven aan 'De I(leine', bij-
voorbeeld; "Ga recht zitten." In hun kracht leren staan.



.-:-r;'c 
le piin of verdriet?" Spreek duideliike taal en neem

.: r,-erant\\ oordeliikheid voor. "Sorly, kan ik iets voor ie

t rtrerl. rvil je een knuffel?"

ii bereik veel met Sherborne in korte tiid. Na z a 3 les-

sen. i-ind.en ze het geweldig. De kinderen komen graag'

er is een enorme vrif heid. Iedeleen is en voelt zich

i er-en)n aardig."

,\,eS Y&t a?#ffi #er#HR ffiffisffiffiHs \trffiC Bqtsed*tr#s3 msadms

meer tr*H#E? HHB#fl S&amrhffitrHt#s

. Lichaamsbesef, mezelf en anderen voelen

. Lichaamscontact en contact met harde/zachte

materialen
. Samenwerken

. je kracht leren benutten, kennen' doseren

(het gaat niet enkel om winnen)

. Sommige dingen zrin'alleen' moeiliik (die kun ie beter

in groeP doen, door samen te werken)

. I(ind leren dragen en verplaatsen (eventueel in groep)

* Zorgend aspect - groter kind draagt zorg voor kleiner

kind (schoenen aan/uit doen, terugbrengen naar klas)

. veiligheid, ie veilig voelen, vertrouwen leren hebbe:

(ook in de zin van: de lichten uitdoen en dan niet in

paniek raken)

* Grenzen (durven) aangeven

Wmfl qrflffi#msa

4-iarigen:

ffim BqBmqBfrffitrffi #tr H#Bf, vmsa?

* "Dansen en spelen, ik vind het gewoon

* .,Iets bedenken en dan elkaar nadoen."

* "Ronddraaien. Met een doek zwieren ('carwash') e:

wind maken."

5-iarigen:
* ,,Heel leuk is dat er kleutertf es bif ziin .zo schattig'

Wii doen veel met hen'"

u ,,Minder leuk is dat de kleintf es nog niet zoveei

kunnen en dan is het soms een beetf e hetzelfde."

* ,,sommige kindjes vind ik niet zo leuk en dan lroe ' :

daar ook mee samenwerken. of een ander kindie -' .

niet met mii. op het eind van de les vind ik zo'n k-- - '

meestal toch wel een beetie leuk. Elkaar nadoen '
ook leuk."

1euk."
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