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Oproep WBO 

De WBO behartigt de belangen van het 

Bewegingsonderwijs voor alle scholen: 

PO, VO, SBO, VMBO, MBO van alle 

schoolbesturen in de Zaanstreek. Ook 

bijv. Club Extra, die 12 jaar heleden door 

de WBO is opgericht. We willen daarom 

graag in de WBO collega’s van al deze 

richtingen hebben. Door een (naderend) 

vertrek van enkele leden zoeken we 

voor de komende jaren versterking van 

vier collega’s en wel een collega van: 

Zaan Primair, VMBO, bijzonder VO (St. 

Michaël College) en openbaar VO. Eén 

jaar meedoen is niet echt zinvol, daar er 

best veel op je af zal komen. Interesse? 

Dan graag contact via: 

wbozaanstad@gmail.com. Kunnen we in 

een gesprek meer info geven. Na de 

vakantie gaan we collega’s van deze 

doelgroepen gericht benaderen. 

De WBO is een onafhankelijke 

werkgroep binnen de gemeente die bijna 

40 jaar bestaat. Doelen zijn de 

leerlingen, de collega’s en de zalen 

waarin wij werken. Maar ook de 

aansluiting met de sportverenigingen, 

schoolzwemmen, brede scholen, CF etc. 

We zijn gesprekspartner van de 

gemeente voor tal van onderwerpen en 

komen ± vijf maal per jaar bij elkaar. We 

organiseren een aantal activiteiten p/jaar 

en per twee jaar een geweldige 

studiedag. Het is vrijwilligerswerk, er 

staat geen enkele vergoeding tegenover. 

De motivatie moet je halen uit het belang 

van ons vakgebied. 

KVLO nieuws 

- Kamer positief over afschaffen 

maximum verblijfsduur vmbo 

- Mission Olympic 2011 - 2012 

inschrijving geopend! 

kvloschoolsport.nl 
- Tevredenheids onderzoek Lekker fit! 

is afgerond 
- Campagne 3+2= een fit idee werpt 

vruchten af! 

Meer info… http://kvlo.nl/   

 

 

Openingsactiviteit Judo  

 oktober 2011 

 

Komend schooljaar organiseert de WBO 

weer enkele korte, leuke en inspirerende 

activiteiten. In oktober als eerste: Judo! 

De Judobond komt een nieuwe 

methodiek “Judo in het Onderwijs” 

presenteren. We werken op een door de 

firma Nijha ontworpen revolutionaire 

judomat. Twee nieuwtjes in één klap!   

Meer info komt in de Nieuwsflits van 

september. Heb je nog leuke ideeën of 

verlangens op het gebied van 

nascholing, of heb je zelf iets in de 

aanbieding? Laat het ons dan weten!  

Talent boek 

Op vrijdag 24 juni vond in “De Bannehof” 

de landelijke kick-off plaats van 

“Talentboek”. De WBO was daar 

natuurlijk bij aanwezig. Deze vorm van 

“social media” stelt jonge, talentvolle 

sporters in staat om direct in contact te 

komen met sponsoren uit zijn/haar 

naaste omgeving. Familieleden, maar 

ook het bedrijfsleven. Doel: Het talent 

net dat steuntje in de rug te geven om 

door te kunnen doorgroeien naar de 

(wereld)top!  

Het blijkt dat Zaanstad 37(!) door 

NOC*NSF erkende talenten rijk is. En 

het allermooiste is dat ze allemaal uit 

onze gymzalen komen rollen. De 

vakdocent LO en de accommodaties 

spelen hier dus een grote rol! Dit feit 

mogen we als een compliment 

beschouwen. Met de ambitie van de 

wethouder Sport en onze aandacht voor 

deze talenten liggen er zeker kansen om 

dit aantal te laten toenemen! Meer info: 

www.talentboek.nl 

 

 

Disc golf 

 
 
De WBO beschikt over een echte hole 

voor Disc-Golf. Als je weten wilt wat dat 

is: Zie de Nieuwsflits van dec. 2009. 

Deze hole is gratis te leen voor alle 

Zaanse collega’s. Er leuk voor een 

sportdag, schoolkamp etc. Interesse of 

andere vragen over Disc-Golf? Mailtje 

naar wbozaanstad@gmail.com 

 

KVLO 150 jaar 

 

In 1862 is de Vakvereniging van Leraren 

Lichamelijke Opvoeding met 

ondersteuning van de Maatschappij voor 

het Nut opgericht. Vanaf april 1962 mag 

het predicaat Koninklijk worden gevoerd. 

In 2012 bestaat deze Koninklijke 

Vereniging 150 jaar. 

Laatste item 

Interesse voor EHB(S)O scholing? Kan 

voor de basisopleiding van 2 dagen of 

de herhaling van 1 dag. Laat het ons 

weten via wbozaanstad@gmail.com.   

Bij voldoende animo proberen we het 

weer in Zaanstad te krijgen.  

  Prettige Vakantie !!! 


