De schaaktrainer: takenoverzicht
Een (goede) schaaktrainer op een club of schaakleraar op school heeft veel taken. Op een
school zal hij ze vrijwel allemaal zelf uit moeten voeren, maar op een club kunnen ouders,
pupillen, schakers of de jeugdleider meehelpen. Hieronder een opsomming.
Standaardtaken van een schaaktrainer
[1] Les (thuis) goed voorbereiden (eventueel eigen lesmateriaal maken en meenemen).
[2] Op tijd aanwezig zijn (minimaal 10 minuten voor het begin van de training).
[3] Demonstratiebord, werkboeken, potloden en gummen klaar leggen.
[4] Kinderen welkom heten en bijhouden van de aanwezigheid.
[5] Instructie geven (zorg voor voldoende tijd voor de verwerking!).
[6] Pupillen helpen tijdens de verwerking (eventueel extra uitleg geven).
[7] Nakijken tijdens de verwerking (opgaven maken of uitspelen stelling).
[8] Werkboekvoortgang (resultaten in de werkboeken) bijhouden.
[9] Werkboeken nakijken en opbergen (elastiekje om de stapel werkboeken).
[10] Opschrijven welke lesstof behandeld is (handig voor eventuele invaller).

Als de pupillen vervolgens een partij voor de competitie of een spelletje gaan spelen, dan
zijn er nog een heleboel aanvullende taken die uitgevoerd kunnen worden.
Aanvullende taken
(a) Demonstratiebord en demonstratiestukken opruimen.
(b) Kijken bij de partijen: wordt de geleerde kennis in praktijk gebracht?
(c) Leerzame stellingen onthouden of noteren (voor de volgende training).
(d) Orde houden tijdens de competitiepartijen.
(e) Kinderen die snel klaar zijn nog een potje laten spelen (b.v. ‘veel-speel-competitie’).
(f) Samen met de pupillen partijen analyseren.
(g) Pupillen verder in hun werkboek laten werken en ze daarbij helpen.
(h) Leerzame spelletjes tegen de kinderen spelen of onderling laten spelen.
(i) Uitslagen van de competitie bijhouden (op formulieren of in de computer).
(j) Schaakmaterialen (bord, stukken, klok) laten opbergen door de kinderen.
(l) Uitslagen en standen op de website publiceren.
(m) Verslagje maken van de clubavond (voor de website of mailing).
(n) ????

Uiteraard kunnen ook andere vrijwilligers veel van de genoemde taken op zich nemen,
maar met name de schaaktechnische taken (b) (c) (f) en (g) zouden door de trainer of de
schaakleraar gedaan moeten worden, want daar weten zij het meeste van!
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