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Toekomst LO 

Er gebeurt van alles in het onderwijs,  
om het onderwijs heen en in het 
bewegingsonderwijs zelf.  
Wij vinden dat het hoog tijd wordt om 
ons als vakwereld opnieuw af te vragen 
wat we met al die ontwikkelingen 
moeten en willen. In opdracht van het 
ministerie van OCW voert SLO daarom 
samen met KVLO en ALO's het project 
'Toekomstvisie LO' uit. Hoe moet het 
bewegingsonderwijs er in 2028 uitzien?  

Er zijn zes scenario's beschreven die 
daarbij van belang zijn. Welke vindt u 
belangrijk of interessant? 
Meer info op www.kvlo.nl 
 

Circulatievolleybal 

 De workshop van de WBO over 

Circulatievolleybal, eind april 2010, is 

door 15 collega’s bezocht en ze hadden 

gelijk!  

Een boeiende, actieve en leerzame 

bijeenkomst met voor iedere deelnemer 

na afloop een grote map met oefenstof. 

Ter afsluiting met z’n allen heerlijke 

lasagne eten, waarbij ook de collegiale 

contacten weer werden aangehaald.  

Kortom: Een zeer geslaagde workshop. 

Collega’s die nog aarzelen: Gewoon 

komen de volgende keer!  

KVLO nieuws 

• Nieuwe arbocatalogus-VO 
 

• Geef school spilfunctie bij aanpak gebrek 
aan beweging jeugd (brief aan informateur) 
 

• KVLO-lid Colin Lohstroh maakt kans om zijn 
droombaan te winnen bij Dance4Life 
waarmee hij de strijd aan gaat tegen de 
verspreiding van HIV en AIDS in Latijns 
Amerika. Steun jij zijn strijd? Stem dan tot en 
met vrijdag 17 september 17.00 uur  
 

• Teken de  petitie voor een betere toekomst 
LO……zie http://petities.nl/petitie/meer-gym-
en-bewegen-in-en-om-de-school 

 

 

SDV en SB convenant 

Op 8 juli  is er een convenant getekend 
tussen de VMBO en MBO`voor 
duurzame samenwerking.  
Na drie jaar intensieve samenwerking 
tussen de vmbo-scholen en het mbo in 
Zaanstad is het einde van het project 
Startbaan bereikt en er zijn definitieve 
afspreken over een mogelijke 
doorstroom van deelnemers. 

 
Workshops 

EHBSO 

 

Zoals eerder aangekondigd organiseren 

we in Zaanstad een cursus EHBSO/ 

Levensreddend Handelen, speciaal voor 

vakleerkrachten LO.  

Voor info: zie Nieuwsflits nummer 2 

 

De Basiscursus (2 dagen): op woensdag 

3 en 10 november van 13.30 – 20.30 uur 

( 12 nascholingspunten KVLO). 

Kosten: €  450,= (incl. alles, ook 

eenvoudige maaktijd)  

Herhalingscursus (1 dag): op woensdag 

17 november van 13.30 – 20.30 uur 

( 6 nascholingspunten KVLO). 

Kosten: €  225.= 

OPGEVEN: Vóór 21 september  

Digitaal, via de het inschrijvingsformulier 

WBO WKS (zie bijlage) 

Daar zijn ook de verdere voorwaarden 

vermeld.  

Locatie: Pascal College in Zaandam 

 

Studiedag 2011   

21 maart 2011, dat is DE datum voor de 

LO’ers uit Zaandam en omgeving om vrij 

te houden. Deze dag zal over werkveld  

van LO gaan, georganiseerd door de 

WBO ( 6 nascholingspunten KVLO).  

Vraag dus deze dag vrij! Wij kijken nu al 

uit naar eventuele ideeën van jullie. 

Deze kunnen per email naar de redactie 

worden gestuurd. 

Trends  

Freerunning:  

turnen en acrobatiek op straat. Maar dan 

op een Freestyle manier.….. zie 

http://www.freesport.slo.nl/ 

Bij de SLO kan ook een instructie DVD 

worden besteld voor €12,50 

Tear Aid:  

Scheur in bal of mat nu snel geplakt! 

Tot voor kort werd een bal weggegooid 

en moest de mat een dure reparatie 

ondergaan. Dat is verleden tijd met Tear 

Aid: een product waarmee gaten en 

scheuren in sportproducten direct 

gerepareerd worden…..zie 

http://www.sportknowhowxl.nl 

Boek reviews 

Een nieuwe rubriek, waarom? We 
moeten begrijpen en onderzoeken 
waarom kids bepaalde beweeg redenen 
hebben en dat is niet alleen de reden om 
te gaan sporten. We zijn en blijven ook 
opvoeders. 
 
Puberbrein binnenstebuiten  
Door Huub Nelis & Yvonne van Sark 
ISBN 978-90-215-4195-2 
 
Het lijkt wel of kinderen steeds sneller 

volwassen worden. Althans dat lijkt zo 

op het eerste gezicht. Hoe werken die 

bovenkamers van die gasten nu 

eigenlijk? Dat was de reden om eens op 

onderzoek te gaan. Kids doen 

tegenwoordig alles versneld maar juist 

daardoor slaan ze ook essentiële 

stappen over.  

Wij, als docenten, moet hiervan bewust 

zijn en hun coachen op niveau. Dat vergt 

dus kennis van de ontwikkeling van het 

brein. Deze ontwikkeling is plastisch en 

is niet meer de  geijkte weg die vroeger 

geleerd werd op de opleiding bij 

ontwikkelingspsychologie. 

 

TIP: Vaak zijn er op scholen financiële 

middelen om boeken aan te schaffen als 

deskundigheidsbevordering. Dus hoef je 

niet zelf te betalen! 


