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Gezond bewegen in maart 2018!
Er zijn nu prima kansen om op alle basisscholen de lessen bewegingsonderwijs
door echte vakleerkrachten te laten geven. Zie het filmpje van de KVLO. Het
Mullier Instituut doet al jaren onderzoek naar het beweeggedrag van jonge
kinderen en concludeert dat goed bewegingsonderwijs steeds noodzakelijker is



geworden. Daarom voor alle gymlessen in het basisonderwijs een
vakleerkracht!  Wie daar nog niet 100% van overtuigd is: “Klik” s.v.p. op de
paarse balk voor het Mullier Instituut..

Ook andere instanties, zoals de GGD, houden zich bezig met de gezondheid
van onze kinderen. In deze Nieuwsfits is daarom aandacht voor hun projecten:
“De Gezonde School” en “Een Gezonde Omgeving”

Kansen genoeg!

Met sportieve groet namens de WBO,

Karel Snel

KVLO info filmpje voor schoolbesturen PO:

VAKLEERKRACHT LO LEERT KINDEREN GOED BEWEGEN EN... ONTLAST
DAARMEE DE GROEPSLEERKRACHT.

De KVLO heeft dit filmpje op social media gezet. Er is geld om de werkdruk van
groepsleerkrachten in het PO te verlagen. Voor dat geld kan een school al vanaf
augustus 2018 structureel een gymleraar aanstellen die alle gymlessen aan alle
groepen (1 t/m 8) gaat geven.



Mullier instituut: Kinderen spelen minder vaak en minder lang buiten.
Kinderen van 4 tot 11 jaar spelen minder vaak en minder lang buiten. Jongens
besteden meer tijd aan buitenspelen dan meisjes. Naarmate jongens ouder
worden, besteden ze minder tijd aan buitenspelen. Meisjes spelen juist meer
buiten naarmate ze ouder worden. Jonge kinderen (4-7 jaar) spelen ongeveer
evenveel buiten als oudere kinderen (8-11 jaar). Voor beide groepen geldt dat
de meesten drie tot zeven uur per week buitenspelen.

Enkele andere belangrijke uitkomsten:

Het percentage kinderen dat minstens vijf dagen per week buitenspeelt, is
in de periode 2006-2014 met 4 procent afgenomen;
Het percentage kinderen dat meer dan drie uur buitenspeelt, is in
diezelfde periode met 2 procent afgenomen;
Kinderen uit niet-stedelijke gebieden spelen ruim twee uur langer buiten
dan kinderen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden;
Wanneer buitenspelen buiten beschouwing wordt gelaten, hebben
kinderen uit niet-stedelijke gebieden en kinderen uit (zeer) sterk stedelijke
gebieden evenveel lichamelijke activiteiten.

Voor ons als professionals in het bewegingsonderwijs liggen hier flinke
uitdagingen. Hierbij komen vragen op als: ,,Op welke wijze kunnen wij een
kinderen inspireren om meer buiten te spelen?'', ,,Is buitenspelen iets wat
aangeleerd kan worden op school tijdens pauzes en lessen



aangeleerd kan worden op school tijdens pauzes en lessen
bewegingsonderwijs en hoe dan en door wie?'' en ,,Wat is de rol van de school
in relatie tot de ouders van kinderen als het gaat om buitenspelen?''.

Aanvragen ondersteuningsaanbod Gezonde School à 3000 euro.
Een tip voor alle PO, VO en MBO scholen: tot en met 12 april kan je het
ondersteuningsaanbod van de Gezonde School aanvragen à €3000,-.

Ondersteuningsaanbod
Het ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt jouw school om een
Gezonde School te worden. Het bestaat onder andere uit een bedrag van €
3000,-. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van
de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die
kartrekker is van de Gezonde School. Deze coördinator volgt in schooljaar
2018-2019 een scholingsdag. Daarnaast kan het bedrag gebruikt worden voor
de inzet van Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een
themacertificaat van het vignet Gezonde School.
 
Naast het bedrag van € 3000,- krijgt de school maximaal 10 uur advies en
ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van GGD Zaanstreek-
Waterland.
 
Voor welke scholen?
Alle scholen in het primair-, voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs
kunnen de ondersteuning aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. De helft
van het totale budget voor ondersteuning is hierdoor gericht op het thema
Voeding. 
Bij over-inschrijving wordt voor de toekenning een aantal criteria gehanteerd:

basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage Sociaal

Klik hier voor het volledige bericht van het Mullier instituut



basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage Sociaal
Economische Status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en
scholen voor speciaal onderwijs; 
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
vmbo scholen  basis- en kaderberoepsgericht;
mbo scholen met aanvragen voor entree- en niveau 2 opleidingen; 
scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017; 
scholen die kiezen voor de thema’s die prioriteit krijgen; Voeding,
Bewegen en sport en Roken-, alcohol- en drugspreventie.

 
Aanvragen en toekennen
Op www.mijngezondeschool.nl kun je de aanvraag doen voor het
ondersteuningsaanbod. De toekenning van het ondersteuningsaanbod vindt
plaats in mei, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan
aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het
schoolwerkplan en jaarplan 2018-2019.
 
Wil je meer informatie, neem dan contact op met één van de Gezonde School-
adviseurs van de GGD via gezondeschool@ggdzw.nl.
 
Vriendelijke groet,
 
Annemijn Berghuis
 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG-)Zaanstad Cluster Scholen
GGD Zaanstreek-Waterland
 
T:   06-41272924
W: di-woe-do
E:   aberghuis@ggdzw.nl 
W: www.joggzaanstad.nl

Klik hier voor de website van JOGG Zaanstad voor meer informatie

Klik hier voor de website van 'Mijn Gezonde School' voor meer
informatie



BASEBALL5
De WBSC heeft baseball5 ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen kennis te laten
maken met de principes van honk- en softbal. Dit heeft geresulteerd in een spel waar
een minimaal aan materiaal voor nodig is. In in principe is een rubberen bal
voldoende. In deze video wordt exact uitgelegd hoe het spel opgezet en gespeeld
kan worden. Het spel wordt 5 tegen 5 gespeeld, zonder knuppel, handschoenen en
andere vormen van bescherming. Iedereen kan meedoen en het spel kan ook in
kleinere ruimtes gespeeld worden.
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Klik hier voor de brochure van baseball5 (Engelstalig)

Klik hier voor het scholingsoverzicht van de KVLO
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