GEBRUIK WERKBOEKEN STAPPENMETHODE
Voor een optimaal gebruik van de werkboeken van de Stappenmethode Brunia/Van Wijgerden is het
nuttig om de onderstaande tips eerst door te nemen.
Boven elke pagina staat het algemene onderwerp links en het specifieke thema rechts.
Bij elk ‘diagram’ (plaatje / opgave) moet je eerst kijken wie er aan zet is. Staat er rechtsboven het
diagram een zwarte stip (⚫ ), dan is zwart aan zet. Staat er niets, dan is wit aan zet.
Normaal gesproken gaan de pupillen na de instructie (‘les’) van de leraar de nieuwe lesstof
‘verwerken’ door het maken van opgaven in het werkboek. Als je een werkboek individueel
doorwerkt, dan ontbreekt die instructie. Een hulpmiddel is dan het lezen van de pagina waar GS
boven staat. Dat is de ‘geheugensteun’ voor de pupil: een samenvatting van de instructie van de
leraar. Vaak zal het onderwerp en de bedoeling van de opgaven dan een stuk duidelijker zijn. Voor
diverse werkboeken (Stap 1, Stap 1 plus, Stap 2) heb ik op mijn website (www.chessed.nl) uitleg
staan wat je bij elke opgave moet doen.
Mocht de bedoeling of het onderwerp dan nog niet (geheel) duidelijk zijn dan kan je het beste die
opgaven overslaan. Begrip van het onderwerp kan je vervolgens verwerven door:
1.
2.
3.
4.

Uitleg te vragen aan jouw schaakleraar;
Kijken of er op mijn website (www.chessed.nl) uitleg staat;
Uitleg vragen aan een ouder, schaker, klasgenoot of medecursist;
De betreffende stof doornemen op de Chess Tutor Stap 1: daar staan alle lessen van Stap
1 op, met veel oefeningen. Ook staan er veel spelletjes op die je tegen de computer kan
spelen. Mocht je geen leraar thuis hebben, dan is dit een uitstekend hulpmiddel om
schaken te leren.
De handleiding van de Stappenmethode (dat is het lerarenboek waarin de lesstof, inclusief
voorbeelden en zoekstrategie) lenen van je leraar en de betreffende les doornemen;

5.

De antwoorden kan je vinden op de website (www.stappenmethode.nl) van onze methode. De
antwoorden van Opstapje 1 en Opstapje 2 staan bij Stap 1.
De nummering van de 12 opgaven
In de werkboeken is als volgt:
1
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Bij de Opstapjes is dat

1
3
5

2
4
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De werkboeken plus zijn een aanvulling op de basis werkboeken: nieuwe onderwerpen en opgaven.
De werkboeken extra zijn meer opgaven van de dezelfde onderwerpen en in de werkboeken mix
staan (bijna) 600 opgaven van het betreffende Stappenniveau, maar wel een stuk pittiger!
Op mijn website staat uitleg, plus extra opgaven, over de meeste onderwerpen van Stap 1-2-3. Veel
opgaven zijn, ter variatie, iets anders dan de opgaven uit de Stappenmethode.
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