
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Leren Met Paarden  
 

Anders Leren Met Paarden bestaat uit coaching sessies voor kinderen van groep 4 t/m 8. Kinderen 

die op school moeite hebben met spellingsregels, het aanleren van de tafels of klok kijken, kan ik 

hierin samen met mijn paarden ondersteunen. Kinderen zijn vaak creatief, sportief en sociaal. Ze 

leren gemakkelijker in beweging en met beeldend materiaal. Ook willen ze graag weten wat ze gaan 

leren en waarom.  

 

De sessie 

Voor een coaching Anders Leren Met Paarden is geen ervaring met paarden nodig. Ik werk met 

betrouwbare paarden die door mij begeleid worden. Tijdens een sessie gaan we aan de slag met de 

vooraf gekozen lesstof. Vooraf vertel ik aan de hand van een instructiekaart waar we aan gaan 

werken en hoe we dit gaan doen. De materialen die nodig zijn, zetten we samen klaar in de rijbak. 

Daarna maken we contact met één van mijn paarden en gaan we borstelen en zo nodig zadelen. Na 

een warming-up gaan we samen met het paard, in beweging, met de lesstof aan de slag. We 

ontdekken dat fouten maken niet erg is, dat er altijd een hulpje is dat de goede antwoorden weet en 

dat leren op deze manier leuk kan zijn. Samenwerken met het paard biedt steun, veiligheid en 

vertrouwen. Hoe minder stress er is, hoe beter de lesstof wordt eigen gemaakt. Dit is niet in één 

sessie te verwezenlijken. Oefenen en herhalen is belangrijk. Ik geef de kinderen opdrachten mee naar 

huis om samen met de ouders aan te werken. In overleg neem ik contact op met school.  

 

De modules 

Anders Leren Met Paarden kent verschillende modules. Deze kunnen afzonderlijk en gecombineerd 

gevolgd worden. Zo stellen we een lespakket op maat op. Vooraf bespreken we hoeveel sessies we 

nodig hebben.  

De modules waarmee ik werk: 

Mindset  - Woordspelling – Werkwoordspelling – Breuken - Breuken, procenten en kommagetallen - 

Maten en gewichten - Klok kijken analoog en digitaal – Tafels - Optellen en aftrekken.  

 

 

Neem voor informatie gerust contact op, ik vertel je graag meer over Anders Leren Met Paarden.   

Hartelijke groet Jolande Das 

Tussen de Paarden 

info@tussendepaarden.nl  

0651088051 
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