
 

 

 

 

WBO Nieuwsflits 13 

6e jaargang, februari 2016  

Hierbij ontvangt u de WBO nieuwsflits 'nieuwe stijl'. De WBO Zaanstad wil graag informeren, 

verbinden en inspireren. Deze nieuwsbrief is daar een mooi middel voor. Graag informeren we 

u over mooie ontwikkelingen binnen ons vak.  

 

De afgelopen periode hebben we ons vooral bezig gehouden met de volgende zaken: 

 De WBO is nog steeds als adviseur betrokken bij nieuwbouw van gymzalen. Daarvoor is 

er geregeld een overleg met het Sportbedrijf Zaanstad en de gemeente. Na gymzaal 

Gibraltar en de Topsporthal, wordt nu gewerkt aan de gymzalen van de Kreekrijklaan 

en Crommenije, met als doel ook daar de wensen van en de bruikbaarheid voor het 

bewegingsonderwijs te realiseren.  

 Kennisverdieping en -verbreding over sportvloeren door het organiseren van een 

informatiebijeenkomst van SIKA Pulastic.  

Verder willen we graag, n.a.v. verzoeken van meerdere kanten, starten met een overzicht van 

schoolsporttoernooien en/of schoolsportactiviteiten. Hiervoor zijn we op zoek naar allerhande 

informatie hierover. U kunt ons hierbij helpen door data, locaties en contactgegevens te sturen 

naar wbozaanstad@gmail.com. 

 

Heeft u goede ideeën voor de WBO, heeft u ondersteuning nodig met allerhande zaken, of 

heeft u inspirerende 'good practices'? Laat het ons weten! 

mailto:wbozaanstad@gmail.com


 

 

verslag WBO bijeenkomst: Sika Pulastic Sportvloeren 

 

De WBO organiseert meer dan de immer succesvolle 2 jaarlijkse studiedag. Voor de 

werkgroepleden en collega's van Sportbedrijf Zaanstad en gemeente Wormerland gaf Wiljan 

Mossing Holsteyn, rayonmanager van Sika Pulastic Sportvloeren, een presentatie over de 

mogelijkheden van de moderne sportvloeren. Tevens werd er duidelijk gemaakt op welke 

wijze het onderhoud en de schoonmaak van de sportvloeren plaats moet vinden. Ook kwam 

de akoestiek in sportzalen aan de orde. 

 

Ook werd medegedeeld dat de naam Descol langzaam aan uit het sportlandschap zal 

verdwijnen. Descol was altijd al een onderdeel van Sika. Internationaal wordt er onder de 

naam Sika geopereerd, in Nederland is dit tegenwoordig ook het geval. 

 

Karel Snel heeft een zeer compleet verslag van deze bijeenkomst gemaakt. Samen met een 

aantal voorbeeldfoto's is dit te vinden op onze website. Voor elke vakdocent die zijn of haar 

werkplek serieus neemt is dit meer dan de moeite waard om te lezen. 

 

U vindt het verslag via deze link: 

http://wbozaanstad.nl/info-sportvloeren.html 

 

Sika Nederland b.v.: www.sika.nl 

http://wbozaanstad.nl/info-sportvloeren.html
http://www.sika.nl/


 

 

 

 



 

Het AD bericht.. ’Vakdocent is niet duurder dan een groepsleerkracht’  

 

Alle basisschoolkinderen moeten gymles krijgen van een professionele sportleraar. Dit 

voorstel van de VVD kan op brede steun rekenen. 

 

Rudmer Heerema - VVD:  

Een vakdocent is niet duurder dan een groepsleerkracht. Als een leraar vertrekt, dan kan de 

school in plaats van een nieuwe groepsleerkracht een gediplomeerde gymdocent aanstellen 

die aan alle klassen lesgeeft 

 

Alleen wie een hbo-sportopleiding van 4 jaar heeft voltooid aan de Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding (ALO) mag straks nog gymles geven op een lagere school, als het aan 

de VVD ligt. In het voortgezet onderwijs is dat nu al het geval. 

 

Ook WBO bestuurslid Karel Snel kwam hierover aan het woord in Metro van 2 februari 2016. 

Zie bovenstaand artikel. 

 

Voor het artikel van het AD klikt u hier: 

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4235816/2016/02/01/VVD-

sportleraar-verplicht-op-de-basisschool.dhtml 

 

Voor overige artikelen over dit onderwerp zie de onderstaande sites: 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/ook-op-basisscholen-echte-sportleraar 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25118582/__VVD_wil_bevoegde_gymleraar__.html 

http://nos.nl/artikel/2084220-vvd-elke-basisschool-moet-sportleraar-krijgen.html 

http://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/nieuws/31366-vvd-wil-professionele-

sportleraar-verplichten-op-basisschool.html 

http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2016/2/VVD-wil-bevoegde-gymleraar-op-

basisschool-2754528W/  

 

http://wbozaanstad.us12.list-manage.com/track/click?u=4e09180de2804cabe7b12c55d&id=d266d30a01&e=4ee5098844
http://wbozaanstad.us12.list-manage.com/track/click?u=4e09180de2804cabe7b12c55d&id=d266d30a01&e=4ee5098844
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/ook-op-basisscholen-echte-sportleraar
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25118582/__VVD_wil_bevoegde_gymleraar__.html
http://nos.nl/artikel/2084220-vvd-elke-basisschool-moet-sportleraar-krijgen.html
http://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/nieuws/31366-vvd-wil-professionele-sportleraar-verplichten-op-basisschool.html
http://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/nieuws/31366-vvd-wil-professionele-sportleraar-verplichten-op-basisschool.html
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2016/2/VVD-wil-bevoegde-gymleraar-op-basisschool-2754528W/
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2016/2/VVD-wil-bevoegde-gymleraar-op-basisschool-2754528W/


 

 

"Bewegingsonderwijs is cruciaal voor ontwikkeling"  Ministerie van onderwijs, cultuur & 

wetenschap  

 

  

http://wbozaanstad.us12.list-manage2.com/track/click?u=4e09180de2804cabe7b12c55d&id=2affe1631b&e=4ee5098844


 

Olympisch lespakket 'Rio2016' gratis te gebruiken 

  

 

2016 is een olympisch jaar! Daarom heeft het NOC*NSF heeft een olympisch lespakket 

'Rio2016' gelanceerd voor alle groepen uit het basisonderwijs. Het lespakket kan door 

docenten uit het primair onderwijs gratis worden gebruikt. Met de lessen krijgen de 

leerlingen een uniek kijkje in de wereld van de olympische Spelen in het algemeen en die 

van RIO 2016 in het bijzonder.  

In het digitale lespakket is informatie te vinden voor het houden van een spreekbeurt, 

Olympische filmpjes, een quiz en diverse knutselopdrachten. Leerkrachten kunnen er 

sportlessen ontwikkelen. In het lespakket staan de Olympische waarden centraal: excelleren, 

respect en vriendschap, oftewel 'IK.JIJ.WIJ'. 

Met het olympisch lespakket kunnen kinderen op school op een laagdrempelige manier kennis 

maken met een groot aantal sporten. Op het Pascal College wordt er een X-module (keuze 

module) olympische spelen gegeven. De eerste klas leerlingen die deze module volgen doen 

onderzoek naar een aspect van de olympische spelen en presenteren dit in maart 2016 aan 

elkaar. Het product mogen zij zelf bepalen, dit kan een presentatie of een zelfgemaakte film 

zijn, maar ook bijvoorbeeld een poster of een stripboek. Het lespakket is in de eerste drie 

lessen gebruikt om de leerlingen meer over de olympische spelen te leren. Ook in de eerste 

klas van het voortgezet onderwijs is het pakket dus prima te gebruiken. 

  

Op www.ikjijwij.info/ is het lespakket te vinden. 

 

Inschrijving uniek schoolprogramma ‘Athletics School Champs’ geopend 

 

De EK Atletiek in Amsterdam omvatten meer dan enkel absolute topsport van 6 tot en met 10 

juli in het Olympisch Stadion en op het Museumplein. Er worden tal van side-events 

georganiseerd, zodat zoveel mogelijk mensen onderdeel uit kunnen maken van dit unieke 

evenement. Basisscholen uit heel Nederland kunnen ook meedoen. Zij zijn welkom bij de 

http://www.ikjijwij.info/


 

Athletics School Champs. Deelname is gratis, maar er valt wel iets heel moois te winnen! 

 

Voor meer informatie: 

http://www.amsterdam2016.org/side-events/artikel/athletics-school-champs 

 

SPELINZICHT 

Spelinzicht in de nieuwste publicatie van het Jan Luiting Fonds. Dit boek is geschreven 

door Gwen Weeldenburg, Enrico Zondag & Frank de Kok (spel- en opleidingsdocenten van 

Fontys Sporthogeschool (ALO) in Eindhoven). Het boek beschrijft het vakdidactische model 

Spelinzicht. Dit model is gebaseerd op het Teaching Games for Understanding concept (Bunker 

& Thorpe, 1982). De nadruk ligt binnen dit model op het ontwikkelen van de spelcompetenties 

door en in (aangepaste) spelvormen. Het accent ligt hierbij in het ontwikkelen van (tactische) 

kennis en inzicht in alle aspecten van het spel. M.a.w. je leert het spel te spelen, door het spel 

te spelen. 

 

Het boek houdt de classificatie van spelsporten aan: 

 mikspelen (target games)  

 inblijf- en uitmaakspelen (striking and fielding games)  

 terugslagspelen (net and wall games)  

http://www.amsterdam2016.org/side-events/artikel/athletics-school-champs


 

 doelspelen (invasion games)  

Binnen deze classificatie worden allerlei methodieken en spelvormen uitgewerkt. Dit maakt 

het een zeer compleet boek met uitdagende en aantrekkelijke spelvormen  en -ideeën. Een 

aanrader voor elke vakcollega. 

 

Auteur: Gwen Weeldenburg, Enrico Zondag & Frank de Kok 

Prijs: € 39,95 incl. btw (€ 37,67 excl. btw) 

ISBN: 978-90-72335-62-3 

Druk: Eerste druk, 2016 

Omvang: 512 pagina's 

 

http://www.janluitingfonds.nl/product/spelinzicht-50071.html 

 

 

Schoolvoetbal 110 jaar: Donald Duck cadeau 

Dit jaar bestaat het schoolvoetbal 110 jaar! De KNVB viert dit met een 

speciale schoolvoetbaleditie van Donald Duck. Het schoolvoetbal is al meer dan honderd 

jaar een spannend toernooi. Met leuke herinneringen voor de rest van je leven. 

 

Speciaal voor kinderen die meedoen aan het schoolvoetbal heeft de KNVB een bijzondere 

actie. Alle deelnemende scholen aan het schoolvoetbal hebben de kans om Donald Ducks te 

bestellen die helemaal in het teken staan van (school)voetbal. Hier zijn geen kosten aan 

verbonden. 

 

Meer informatie en bestellen:  

http://www.knvb.nl/doe-mee/voetbalvormen/schoolvoetbal/donald-duck-cadeau 

 

http://www.janluitingfonds.nl/product/spelinzicht-50071.html
http://www.knvb.nl/doe-mee/voetbalvormen/schoolvoetbal/donald-duck-cadeau


 


