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Sportservice Zaanstad 

Het concept van de Brede School ligt 

aan de basis van de combinatiefuncties. 

Uitgangspunt is, dat scholen, 

cultuurorganisaties en sportverenigingen 

de handen ineenslaan om kinderen 

buiten schooltijd aan het sporten te 

krijgen. 

Een combinatiefunctionaris sport zorgt in 

persoon voor de verbinding tussen de 

scholen/wijken enerzijds en de 

sportverenigingen anderzijds.  

De overtuiging is, dat de school en de 

sport(vereniging) elkaar zeer veel te 

bieden hebben.  

De combinatiefunctionaris speelt een 

belangrijke rol bij het op elkaar 

afstemmen van de twee werelden.  

Op dit moment is er één coördinator 

Sport en zijn er 7 Brede 

Schoolmakelaars. Ook zullen er 

uitvoerende combinatiefunctionarissen 

aangesteld worden. Deze 

combinatiefunctionarissen zullen er 

gezamenlijk voor zorgen, dat er meer 

kinderen in aanraking komen met sport 

door het dagelijkse sport- en 

beweegaanbod te vergroten en te 

stimuleren. 

Meer info… 

http://www.zaanstad.nl/repositories/pdfs/

sc/Sportkrant_7_2011.pdf 

 

KVLO nieuws 

- Leerlingen, die te weinig bewegen, 

willen graag meer sport op school 

-  Acties tegen de voorgenomen 

bezuinigingen op Passend 

Onderwijs! 
- Nieuw beroepsprofiel leraar 

lichamelijke opvoeding nu te 
downloaden 

- Recorddeelname middelbare 

scholen aan de Mission Olympic 

schoolsportcompetitie 

Meer info… http://kvlo.nl/    

 

 

 

Studiedag 2011 

Eens per twee jaar organiseert de WBO 

van Zaanstad een studiedag voor 

Bewegingsonderwijs. Deze is bestemd 

voor alle leerkrachten, die in dit vak 

lesgeven, ongeacht op welke school of 

bij welke schoolbestuur zij werken. 

Let op de datum van woensdag 16 

maart! Eerder is ook een andere datum 

in beeld geweest, maar 16 maart is 

definitief! 

Het programma is indrukwekkend, 

verrassend, actief, gevarieerd en gericht 

op de toekomst. 

Het thema is dan ook:                   

“Trends in Bewegingsonderwijs” 

Naast weer een gezamenlijke actieve 

start en een theorieronde hebben we 

drie actieve workshops, waaraan 

iedereen mee kan doen. 

De workshops worden gegeven door 

docenten van de ALO, gespecialiseerde 

collega’s, medewerkers van de KVLO en 

Sportservice Zaanstad. 

Tijden:  08.30 – 15.30 uur                   
Waar:  Sporthal De Sprong         
Kosten:  € 25.=  incl. lunch 

Deze studiedag staat voor 6 
nascholingspunten. 

 ”HOORT ZEGT HET VOORT!” 

Het inschrijfformulier met uitgewerkt 

programma komt volgende week 

digitaal. Hou daarom je mailbox in de 

gaten. Vooruitlopend daarop kan je vast 

“een dag vrij” regelen met school. 

Collega’s, die deze Nieuwsflits nog niet 

ontvangen, kunnen zich aanmelden via 

wbozaanstad@gmail.com . Ook kun je 

het digitale inschrijfformulier van volgen-

de week naar hen doorlinken, zodat ze 

zich rechtstreeks kunnen aanmelden 

voor de studiedag. Dat gaat wel zo snel. 

 

 

 

Atletiek sportdag B.O. 

 
 
Tijdens de WBO studiedag zal er door 
een aantal leerlingen van SD&V 
Compas promotie worden gemaakt voor 
de gratis atletiek sportdag voor het B.O. 
Deze sportdag wordt door hen - onder 
begeleiding van de Johan Cruijf 
foundation en AVZ - georganiseerd. 
Docenten B.O. kunnen ter plekke 
promotiemateriaal en meer info krijgen 
over dit evenement. 

 

Boek reviews 

Bewegingsopvoeding 
Door Daniel Behets 

ISBN 90-334-5841-1 
 

 
 
 

"Bewegingsopvoeding: Een vakconcept 
als uitnodiging om te leren”  
  

Dit boek van Daniel Behets helpt je 
daadwerkelijk hoe je inzichtelijk en 
probleemoplossend kunt leren 
implementeren binnen je lessen L.O. 
 

De schrijver, zelf een LO-er, geeft 
duidelijke voorbeelden, handige lijstjes, 
implementatie tips, etc.  
Een aanrader dus! 

 


