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WBO-Studiedag    

De 16e WBO-Studiedag is prima 
verlopen! Dank voor de vele leuke 
reacties. Hij was vlot “uitverkocht”, 
het max. van 90 deelnemers was 
vóór de sluiting van inschrijving 
reeds bereikt. Daardoor hebben we 
helaas enkele collega’s moeten 
teleurstellen. 

Zoals reeds aangekondigd hebben 
we alle beschikbare info van de 
workshops op onze eigen website 
gezet. In maart is deze online 
gegaan.  
Uiteraard warm aanbevolen! 

Er zijn  boeksamenvattingen  en 
artikelen van Hans Kaldenbach, 
hand-outs van Klaas Boomars en 
foto’s van de workshops. Ook zijn er 
weblinks naar personen en instanties 
die bij de studiedag betrokken 
waren. 

       
Van “Machomannetjes” heeft de 
WBO enkele exemplaren gekocht 
met als doel: Uitlenen aan directies 
en aan jullie. Zinvol als het plan leeft 
om Hans voor een workshop naar 
school te halen. 

       
 

 

 

  

 

**************************** 
Eigen WBO-website: 

 www.wbozaanstad.nl 

 ****************************  

“Vallen is ook een sport” kan op 
school als workshop gegeven 
worden. Voor de snelle beslissers 
was er een gratis optie. Er was ook 
een gratis werkmap aan te vragen. 
De link naar Veiligheid.NL staat op 
onze site. Via onderstaande link kan 
je rechtstreeks naar de val-clinic:  

      

www.valtraining.nl/vallen-is-ook-een-
sport 

KENNISCENTRUM KIK 

 

KiK / ALO  heeft een uitgebreid 
cursusaanbod dat zeer de moeite 
waard is. De workshop “Fitness in 
het onderwijs” van Sander Plomp 
was daar een voorbeeld van. Hij 
verzorgt voor de liefhebbers over dit 
item een uitgebreide cursus. 

Het bleek dat veel collega’s niet van 
het bestaan van KiK wisten. De 
folder bij de info-tafel gaf veel 
duidelijkheid, maar je kan ook 
geregeld info toegestuurd krijgen. 
Gewoon even aanmelden met de 
link op onze site. 

 

 

    

 

Van 26 juni t/m 5 juli 2015 wordt het 
WK Beachvolleybal gehouden in 
verschillende steden in Nederland. 
Hieraan zijn vele activiteiten 
gekoppeld voor scholen, zoals gratis 
docentenscholing voor vakleer-
krachten en gratis toegangskaarten 
voor scholen PO en VO om naar 
deze wedstrijden te komen kijken.  

 

Daarbij is de keuze om wel of niet 
mee te doen met schoolwedstrijden, 
alvorens op de tribune plaats te 
nemen. Voor activiteiten in de 
Zaanstreek is een aparte link. Kijk op 
onze site:    www.wbozaanstad.nl 

Kalender 

Voor alle up-to-date agenda’s:          
We gaan deze kolom-kalender in de 
toekomst niet meer gebruiken. Wel: 

 ► www.wbozaanstad.nl/agenda.html 
 

KVLO   

- Tag rugby en Ultimate Frisbee. 
- Vakwerkplan als App.                                    
- MobieZ-concept van Nijha wint  
innovatieprijs.                                                           
- Groot aantal scholen wil aan de slag 
met Gezonde School. 

Meer info…   www.kvlo.nl 

 

 


