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Voor in de agenda: 13 maart 2019, WBO studiedag
Nieuwsflits no.21 bevat een breed aanbod met info over bewegen in het heden en in de
toekomst, binnen en vooral ook buiten, PO en VO, theoretisch en praktisch, een
cursusaanbod van JOGG en de KVLO. Kortom: Voor elk wat wils! 

Op woensdag 13 maart 2019 is er weer een WBO studiedag! Wij zijn al druk bezig met
het voorwerk. Het is bij de meeste PO en VO scholen gewenst dat deze datum vóór 1 mei
in het jaarrooster komt te staan. De hele vaksectie komt natuurlijk weer. Actie dus!!

In het voorjaar zijn de buitenlessen weer aan de beurt. In Nieuwsflits no.19 is al vermeld
dat er een plan gemaakt is om de buitenlessen van het VO een ruimer gemeentelijk
budget te geven, dat ook breder toegepast mag worden. Dat plan moet nog door het nieuw
te vormen college worden aangenomen. Het lukte niet meer voor de verkiezingen. Helaas
nog even geduld dus. Wel kan gewoon gebruik gemaakt worden van
het “oude” gemeentelijke budget.  



Met sportieve groet namens de WBO,

Karel Snel

Ontwikkelingen in het onderwijs: curriculum.nu - bewegen & sport
Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over
de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten
kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit
ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-
raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt
inhoudelijk samengewerkt met SLO. Voor het leergebied bewegen & sport is
ook een ontwikkelteam samengesteld. Dit ontwikkelteam werkt dit jaar aan
verschillende producten. In maart 2018 is de conceptvisie uitgebracht. Via de
website van curriculum.nu kan ook jij, op gezette momenten, feedback geven
op deze producten én antwoord geven op de vragen die dit ontwikkelteam aan
het werkveld stelt.

Een mooie kans om mee te denken dus!

Kijk hier het NOS item over de ontwikkeling van 'bewegen & sport'



Mark Mieras: Buitentijd is leertijd.
Tijdens de WBO studiedag van 2017 verzorgde Mark Mieras de plenaire
opening met een indrukwekkende lezing over het thema 'spelen'. In het
kader van gezonde schoolpleinen schreef Mieras een mooi stuk over
buiten lesgeven en de rol van bewegen hierin. Zoals we van Mieras
gewend zijn is het artikel wetenschappelijk onderbouwd en zit het vol
mooie voorbeelden.

Zijn conclusie:
Leren verloopt niet rechttoe-rechtaan; het is geen downloaden van informatie.
Kennis verwerven en betekenis geven is een proces van proberen en
corrigeren, van herkauwen en verteren, en dit gebeurt deels off line, zonder dat
we het beseffen. Ook al lijken leerlingen buiten niet, of minder efficiënt, met

Meer over het leergebied 'bewegen & sport'



leren bezig, buitenspel en buitenles levert, als afwisseling op het leren in de
klas, meer op dan we vaak beseffen. Er bestaat een reeks positieve effecten.
Sport stimuleert de fysiologie van de hersenen om te ontwikkelen, fysiek spel
verbetert het ruimtelijk inzicht, de executieve vaardigheden en de werkhouding,
een beter lichaamsgevoel helpt leerlingen beter denken. Buitenactiviteit geeft
leerlingen ruimte voor integratie en incubatie, om te verteren en toepasbaar te
maken wat tijdens de les werd geleerd. Buiten stimuleert leerlingen tenslotte
hun eigen impulsen te volgen, om zich meer eigenaar te kunnen voelen van
hun ontwikkeling, dat laat hun geheugen beter werken.

Good practice in het PO: TUTORGYM
Bewegingsonderwijs in het speellokaal T’ Web
Leerlingen uit de bovenbouw leren 'juf' of 'meester' te zijn tijdens de gymlessen van
de groepen 1-2. Dit doen ze onder begeleiding van de gymdocent. Hier is dat Wiebe
Faber, gymdocent op de Columbusschool te Almere.

Klik hier voor het volledige artikel van Mark Mieras



Urban Hockey
Urban Hockey is een uitdagende, ‘coole’ vorm van hockey op straat. Het
bestaat uit Streethockey 3v3 en 5v5, Urban Skills & Tricks, Urban Challenges,
Urban Battles en Urban Parcours. Urban Hockey richt zich met name op
kinderen in het basisonderwijs, al kunnen veel vormen ook in het voortgezet
onderwijs worden aangeboden. Urban Hockey is geschikt als middel om
kinderen via skills & tricks plezier te laten beleven in het kennismaken van
spelen met een stick en bal.

Het Urban Hockey lesprogramma van de KNHB, inclusief leskaarten en
lesfilmpjes, is via de link hieronder te bereiken.

Onderzoek nieuwe sporten: Verdere groei voor padel verwacht,
beachvolleybal heeft piek bereikt.

Klik hier voor alle informatie over Urban Hockey



Padel gaat de komende jaren naar verwachting in versneld tempo
doorgroeien. Beachvolleybal heeft de grootste groei gehad en boulderen
bevindt zich in een kritische fase voor de ontwikkeling van de sport. Deze
voorspelling doet het Mulier Instituut op basis van een nieuwe
gehanteerde methode waarmee de groei van een sport wordt voorspeld
aan de hand van het jaarlijks aantal nieuw aangelegde
sportaccommodaties in Nederland.

Het Mulier Instituut heeft de mogelijkheid verkend om de groeicurve van nieuwe
sporten in kaart te brengen om voorspellende uitspraken te doen over de
verankering van nieuwe sporten in Nederland. Dit is gedaan aan de hand van
drie casestudies naar ‘nieuwe’ sporten in Nederland: padel, beachvolleybal en
boulderen.

JOGG Zaanstad inspiratiebijeenkomst
Na deze middag ben je (extra) geïnspireerd om kinderen te helpen op
gezond gewicht te komen en te blijven. 

Datum: maandag 4 juni 2018

Tijd: 15:30 - 19.30 uur (15:45 uur start het programma)

Kosten: geen kosten voor deelnemers

Locatie: Trias VMBO: Saendelverlaan 1, 1561 KS Krommenie

Lees hier meer over dit onderzoek van het Mulier instituut



Locatie: Trias VMBO: Saendelverlaan 1, 1561 KS Krommenie

Programma:
Hoogleraar Sociale Geneeskunde Karien Stronks van AMC Amsterdam vertelt
hoe sociale omstandigheden en gezondheid onlosmakelijk zijn verbonden.
Maar ook hoe we mensen gezonder kunnen maken door een gezondere
omgeving te creëren. JOGG-ambassadeur Juvat Westendorpmaakt de zaal
los!

Interactieve workshops geven je handvatten om jongeren en hun ouders beter
te ondersteunen.Op de informatiemarkt kun je verder praten en bruikbare
informatie verzamelen. Tijdens het netwerken ontmoet je jouw
samenwerkingspartners. Tussendoor kun je genieten van een gezonde
maaltijd.
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Overzicht workshops

Inschrijven

Klik hier voor het scholingsoverzicht van de KVLO




