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WBO-Studiedag  

Woensdag 11 maart 2015 

De 2-jaarlijkse studiedag van de WBO 
komt er weer aan!!! Twee workshops 
liggen al vast en het wordt een intensief 
programma. Om hieraan deel te kunnen 
nemen willen veel directies van scholen 
deze datum al vóór de vakantie hebben. 
Dus: ACTIE ondernemen, deze datum 
doorgeven aan directie en met de hele 
vakgroep/sectie studieverlof vragen!!!  

Datum:  Woensdag 11 maart 2015     
Tijd:       08.30 – 16.00u                        
Locatie: Sporthal De Sprong        
Nadere berichten volgen in het najaar. 

Workshop Voetbal  

 

De “Clinic Voetbal”, die in mei door 
collega Danny Wals gegeven zou 
worden, is verplaatst naar donderdag    
2 oktober. Een nieuwe uitnodiging volgt 
in september. Het bleek nl. dat we een 
onhandige datum geprikt hadden. 
Enkele VO-scholen hadden die week 
nog vakantie, waardoor er evenveel 
“aanmeldingen” als “afmeldingen” 
kwamen. 

Vraagje 

Enkele collega’s vroegen of de WBO-
activiteiten i.p.v. na schooltijd, van  
16.00 – 18.00u met nazit tot 19.00u,  in 
de avond gegeven zouden kunnen 
worden. Tijden: 19.00 – 21.00u, met een 
simpele nazit. In hun ogen zou dat voor 
veel collega’s een betere tijd zijn.        
De workshop over LVS met gebruik van 
een iPad was op de avond en werd 
inderdaad goed bezocht!                                         
We zijn benieuwd naar je mening. Wil je 
daarom op wbozaanstad@gmail.com 
laten weten of jouw voorkeur de 
“middag” of de “avond” heeft, of dat het 
je niet uitmaakt? Dan kunnen we  daar 
rekening mee houden!  

 

 

 

School-sporttoernooien 

    

Bij enkele collega’s leefde de vraag of er 
een overzicht is van de buitenschoolse 
sportactiviteiten, die jaarlijks in de 
Zaanstreek gehouden worden, zoals 
voetbal, korfbal, waterpolo etc. Ook waar 
je de teams kan opgeven.                    
We zijn daar achteraan gegaan en zo’n 
overzicht is er niet. Daarom hebben drie 
WBO-collega’s het initiatief genomen 
om, in overleg met o.a. Sportservice, 
een jaarkalender samen te gaan stellen. 
Als je zinvolle info hierover hebt, zoals 
activiteiten van een school of sportver-
eniging, of namen van contactpersonen, 
wil je die dan aan ons doorgeven? 

Gemeente info                                       

Debbie Jonkhart was tot 1 mei “onze” 
ambtenaar. Met haar hadden we jaren 
lang geregeld overleg over van alles wat 
met gemeentelijke taken betreffende ons 
vakgebied te maken had. Denk aan 
roosters voor de gymzalen, aanvulling 
klein materiaal, onderhoud en schoon-
maak van gymzalen. Maar ook bij 
nieuwbouw van gymzalen zaten wij 
geregeld met haar om de tafel om de 
belangen voor het bewegingsonderwijs 
bovenaan het lijstje te zetten. Zij heeft 
nu ander werk bij de gemeente en haar 
taken zijn nog niet overgenomen. Er is 
wel iemand die over de gymroosters 
gaat: Irma Gort. Tel: 14-075.   Zij gaat 
echt alléén over de roosters!! Voor alle 
andere zaken is er nog geen persoon 
benoemd. We houden je op de hoogte. 

KVLO nieuws 

- Nieuwe cursussen "Levensreddend 
Handelen" 
- Ontwikkelingen CAO-PO (2)                                    
- De leefstijl van je leerling/student 
testen op testjeleefstijl.nu                                                           
- De complete tekst van het Onderhan-
delaarsakkoord CAO-MBO 2014-2015                                             

Meer info… http://kvlo.nl/ 

 

       Boekbespreking 

            

In Respect! laat Hans Kaldenbach zien 
wat er gebeurt wanneer jongeren te ver 
gaan in hun smakeloze gedrag. Inzicht 
in de belevingswereld van de moderne 
straatcultuur bij jongeren helpt dan 
enorm. Zeer verhelderend is het als 
zinnen, die in de burgerlijke cultuur 
normaal zijn, geplaatst worden naast de 
zinnen die in de straatcultuur gebruikt 
worden. Met uitleg waarom jongens van 
de straatcultuur anders reageren dan 
men normaal zou verwachten. Uit dit 
boekje valt daarom veel te leren omtrent 
achtergronden van conflicten tussen 
groepen (autochtone en allochtone) 
jongeren en autoriteiten.  Dit is een 
praktisch boek vol met concrete tips voor 
het verkrijgen van (wederzijds) respect 
van lastige hangjongeren.  

Kalender 

►Woensdagmiddag 01 okt:                      
ALO A’dam: Sportsymposium, UvA  
                                   
►Donderdag  02 okt:                                      
WBO-activiteit “Voetbal”                 
Meer Info + opgeven: In september     
        
►Woensdag 11maart 2015:             
WBO Studiedag Bewegingsonderwijs  
Meer Info + opgeven: Eind 2014          

!! “Prettige Vakantie” !! 

 


