“Netwerk CF Bennekom”

pilot Alliantie School & Sport
OCW-VWS-NOC*NSF 07-08

pilot CF Bennekom
VSBf 08-09
Een sportieve samenwerking tussen
DVO-korfbal * VVB-voetbal
St. Alexanderschool * Obs De Prinsenakker

Wie ben ik als CF i.o.?














Koos van Maurik, gezin met kleuterjuf en 4 zoons
HALO 1986
RT Psychomotoriek
Welzijnswerk-sportopbouwwerk 13 jaar
GSF coördinator Club Extra
HAN SPH/CMV scriptiebegeleiding/sportlessen
Gymlessen VSO
2 Basisscholen v.a. 1999 + instroomtrainer
Pilot CF Alliantie School & Sport 07-08
Pilot CF Bennekom VSBf 08-09

Regeling CF


Vanaf 2008-2012 2500 cf, gefinancierd
door VWS en OCW. Verdeling 850 fte PO,
250 fte VO, 1250 fte sport, 150 fte cultuur.
 Financiering overgedragen aan gemeente,
vanaf 1 jan 2009 tranche gemeente Ede
 Waarom?
– Uitbreiding brede scholen

– Versterking sportverenigingen, inzet sport

onderwijs en naschoolse opvang in wijk
– Stimuleren dagelijks bewegingsaanbod

Wie zijn mijn bazen?
1. vakdocent gymnastiek op 2 PO scholen
3 dagen lessen bewegingsonderwijs incl. 3 uur MRT
Loondienst cao-onderwijs (St. Proominent Ede+ SKOVV)
2. BOS Bennekom naschoolse sport en club extra (2006-2009)
4 uur/week contract Sportservice Ede
opdrachtgever Sportservice, opdrachtnemer Bennekom Beweegt
3. a. Alliantie School & Sport Bennekom (pilotsubsidie 07-08)
b. VSBfonds (pilotsubsidie 08-09)
tot 40 uur aangevuld Netwerk CF Bennekom
Opdrachtgever VSBf en parters netwerk Bennekom,
opdrachtnemer Bennekom Beweegt

Missie Partners Bennekom

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
op basis van samenwerking en kwaliteit

“meer kinderen meer laten bewegen”

Resultaten?


MRT begeleiding kleuters/groep 3 =12 p.w.
 Vervolg voor kwetsbare groep MRT-leerlingen
naar Club Extra = 6 kinderen
 Naschoolse recreatiesport niet-sporters =10 p.w.
 Sportclinics met verenigingen op plein = 60 p.w.
 Stagiaire-inzet = 15 p.w.
 4 verenigingen concrete samenwerking
voetbal, korfbal, hockey, volleybal …
to come….tennis, judo, schermen, darts, tafeltennis, basketbal…



Beoordeling resultaten op kwaliteit én kwantiteit

Waarom deze constructie?


Het netwerk CF Bennekom is eigenlijk ontstaan
vanuit al een natuurlijk aanwezige samenwerking
als vakdocent gym bij beide scholen en als
jaarlijkse ondersteuner bij instroom- en toernooiactiviteiten.
 Er is een draagvlak reeds aanwezig bij
betrokkenen (bestuur en directies) om samen deze
inzet te versterken en de samenwerking
constructief aan te gaan en uit te bouwen.

Wat doen we zoal?
SCHOOL








Kleuterleerlijn gymnastiek ontwikkelen
Meer beweegmomenten voor elke groep op school(plein) opzetten
Vast pauzepakket en inrichting op schoolpleinen organiseren
MRT in werkplan gym op school integreren
Samenwerking TSO en BSO
Gastlessen en naschools sportprogramma opzetten
VERENIGING









Jaarrooster kennismaking bij de vereniging
Rooster schoolvoetbaltrainingen bij VVB
Sporttrajecten groepen 3+4, 5+6, 7+8 met basisscholen opzetten
Train de trainer & de stagiair, maatschappelijke stages VO-3
Naschoolse sport en toernooi bij vereniging
Optimaler gebruik accommodaties, overleg met (jeugd)besturen
Recreatief sportjeugdbeleid ontwikkelen
OPLEIDINGEN SPORT EN BEWEGEN




Stage-begeleiding met beweegteams HAN/CIOS, stageteams ROC A12
Stagebeleid scholen/verenigingen afstemmen met opleidingen

Aanbod verbeteren is ook
plannen en tijd verdelen








Werken met werkplanning van 2 maanden 16 u/w
Per 7 weken overleg met Netwerk CF Bennekom
Overleg met verenigingsbesturen in avonduren
Vaste blokken voor MRT, naschoolse sport,
pauzesporten, TSO-sport
Nieuwe sportimpuls bij accommodaties vereniging
winter- en zomerprogramma
Evaluaties, werkbesprekingen en
voortgangsrapportage bilateraal

Concept meer kracht bijzetten








1. Allereerst door borging van alle positieve
onderdelen van de actiepunten en samenwerking.
2. Door een platform Sport, Bewegen en
Gezondheid (i.c. draagvlak van visie-delers) te
maken binnen het Bennekomse (PO)school- en
sportverenigingsleven.
3. Besturen van clubs, gemeenten, scholen,
sportservice etc. actief betrekken bij voortgang en
resultaten.
4. Inzet van stage- en beweegteams optimaliseren
middels aparte werkplanning studenten
5. Meer verenigingen en scholen komen in beeld
als ze accoord gaan met het borgingsconcept.

Knelpunten overwinnen


Huidige schoolsportprogramma’s sluiten nog niet aan bij de nieuwe
beweegprogramma’s: actie op roosters, afspraken, afstemming bij partners



Visie op meer bewegen bij nieuwe potentiële partners niet altijd aanwezig: actie op
concrete nieuwe samenwerkingsvormen bij school of vereniging



Afstemming sportnotities en beleidsplannen sport & spel met de praktijk vraagt veel
energie, pilot-functie te geïsoleerd: actie op het binnenhalen van een beleidsmaker
in het platform Bennekom en draagvlak middels persoonlijke pr vergroten



Inzet stagiaires is onvoldoende flexibel en nog niet aangepast aan het nieuwe
wensenpakket van school en vereniging: actie op afstemming met opleidingen over
stage-inzet en vaste roosters volgend seizoen



Middelen voor begeleiding en coördinatie niet in verhouding met middelen voor
materialen, lespakketten, zaalhuur en clinics: actie op gezamenlijke werkbudgetten
vanuit subsidiepartners gemeente/sportservice en netwerkpartners



Traject voor individuele kwetsbare leerling en recreatieve sporter is nog niet
geplaveid: actie op organiseren van MRT doorstroom en nieuw recreatief
jeugdbeleid bij verenigingen

Toekomst?


Het Platform Sport, Bewegen & Gezondheid (SBG)
Bennekom met een professioneel team aan CF en
stagiaires is voor scholen, verenigingen, welzijn,
sportopleidingen, buurtclubs, gemeente,
sportservice, dorpsraad en vooral bewoners van
Bennekom een aanspreekpunt geworden voor het
analyseren en evalueren van de huidige sport- en
spelprogrammering in brede zin, maar tevens ook
een vraagbaak en ontwikkelaar voor het
daadkrachtig nemen van nieuwe initiatieven ten
behoeve van de samen vastgestelde Bennekomse
sportplannen met als kader de vastgestelde
maatschappelijke verantwoordelijkheid bij alle
partners in het project.

Beweegteam
Knelpunten
 eigen opdrachten student niet optimaal
afgestemd met stage-onderdelen CF
 programma vakdocent in gymlessen
uitgangspunt lessenreeks
 geen duidelijke vaste werkplekken
 mis flexibele inzet in het weekrooster
 coördinatie dient een duidelijke rol te krijgen

Beweegteam
Succesfactoren
 breed inzetbaar op onderdelen CF
 aansturing en samenwerking met andere
stagiaires sportopleidingen
 duidelijke actieve aanwezigheid op locaties,
pauzesport, TSO-sport en naschoolse sport
 kwalitatieve impuls bij gymlessen
groepsleerkracht

Meerwaarde school
1. Aanpassingen op schoolplein realiseren
2. Enthousiasme bij leerlingen, ouders en team
3. MRT vaste plek binnen zorgbeleid, bij RT en IB
4. Integrale aanpak spelen op het plein, speelplan ontwikkeling
5. Inzet stage- / beweegteams van diverse sportopleidingen
6. Ontwikkeling sportkalender met alle basisscholen
7. Verenigingen komen binnen de school en op het plein
8. Sportieve uitstraling en natuurlijke PR voor de school

9. Jaarlijkse metingen gezondheid (BMI) en conditie (shuttle run)
10. Afstemming vakdocent en groepsleerkracht lesmethode gym

Meerwaarde vereniging
1. Meedenken over leegstand in accommodatie-rooster

2. Concrete samenwerkingsvormen materialen op schoolplein
3. Afstemming uitstroom MRT-leerlingen school en
recreatieve sportbeoefening vereniging
4. Begeleiding van jeugd op motorisch gebied met expertise
vanuit school
5. Lesvoorbereiding en trainingsvoorbereiding in elkaar
schuiven
6. Programma Train de Trainer en Coach de Stagiaires
7. Ondersteuning jeugdbeleid, specifiek op breedtesport,
recreatieve sport en kwetsbare sportersgroepen

Successen


Overdraagbare beweegprogramma’s en draaiboeken



Model jaarrooster instroom activiteiten bij de vereniging



MRT en recreatief sporten op agenda WMO-gemeente en bij recreatief
sportbeleid verengingen



Draagvlak voor gezamenlijke inzet speel-en sportvelden



Lokale ontwikkeling nieuw platform voor sport, bewegen en gezondheid
door nieuwe onderlinge samenwerking verenigingen



Beheersplan materialen gymzaal, schoolsport, kamp en naschoolse sport



Naschools programma 3x per week, pauzesport 2x en TSO sport 2x



Wekelijks aanbod met recreatieve opvang en clinicdagen verenigingen

Tips


Inventariseer met stagiaires alle huidige ruimtes op school, bij vereniging
en in het dorp/de wijk waar kan worden bewogen en gesport



Maak steeds een lijst met verbeterpunten die door school en vereniging
wordt ingevuld. Leerlingen-sporters, teamleden-trainers, directiesbeleidsmakers en ouders



Zoek de mensen met een visie op sport en bewegen en laat ze hun eigen
netwerk/achterban mede activeren



Ga op pad en laat je uitnodigen bij JTC en bestuursvergaderingen van de
verenigingen, kom met een verzoek om concrete samenwerking



Hou de contacten open met de beleidsmakers afd Sport gemeente, met
sportservice, met fracties pol.partijen, met collega-vakdocenten

“Netwerk CF Bennekom”
Op weg naar het combineren en samenvoegen van

…huidige en nieuwe banen vakdocenten gymnastiek
… betaalde en vrijwillige werkzaamheden trainers
… taken besturen en commissies bij verenigingen
… stageplaatsen diverse sportopleidingen
… maatschappelijke stages VO
… steunpunten sport en bewegen
… politieke steun en maatschappelijk draagvlak

Werk aan de winkel voor de combinatie-functionaris…
Dank voor jullie aandacht… en succes met de
samenwerking!

Bennekom Beweegt
voor sportieve en creatieve samenwerking
■ Koos van Maurik
■ Breehoven 82
■ 6721 SN Bennekom
■ telefoon (06) 47 047 650
■ info@bennekombeweegt.nl
■ www.bennekombeweegt.nl

Korfbalrooster kennismaking DVO seizoen 07-08
Activiteit

Periode

Dag

Datum

Tijd

actie/

inzet

beweegteam

samenwerking

trainers

stagiaires

training dvo

B1/B2

INSTROOM

2008

Zaal

Di

jan/feb

17.30-18.30

SPORTPAS-MAAND
DVO

2008

jan

di

8,15,22

17.30-18.30

SCHOOLKORFBAL

2007

september

za

29-sep

8.30-13.00

NASCHOOLSE SPORT

2007

herfst-kerst

do

8,15,29
nov

15.30-16.30

uitleen korfbalset

15.30-16.30

maatschappelijke
stages VO 2/3

1e jaars B

6-dec

Hele dag

uitleen korfbalset

2e jaars C

DVO CLINICS

2007

november

ma

19-nov

SPORTPROJECT PA

2008

april

SCHOOLSPORT
OLYMPIADE

2008

mei

donderdag

15

SPORTDAG PA 6/7/8

2008

juni

dinsdag

17

CLUB EXTRA

2008

juni

woensdag

4,11,18

17.00-19.00
uur

ism G-korfbal

juli

woensdag

2,9,16

17.00-19.00
uur

recreatief korfbal

op BASISSCHOLEN
14-25

gastclinic
8.00-15.30
uur

A1/A2
2eC/1eB
sportdagonderdeel

CF binnen WMHC

Resultaten naschoolse sport BOS en Alliantie School&Sport Bennekom
Activiteit naschools okt-dec 2007
Hockey

5 weken

55 kinderen p.w. over 3 schoolpleinlocaties verdeeld

Judo/Zelfverdediging 5 weken

58 kinderen p.w. in 3 speellokalen basisscholen

Korfbal clinic

1 maal

43 kinderen over 3 schoolpleinlocaties verdeeld

Voetbal clinic

1 maal

72 kinderen over 3 schoollocaties verdeeld

Recreatiesport

4 weken

44 kinderen p.w. over 3 schoolpleinlocaties verdeeld

Activiteit club extra okt-dec 2007
Sport- trainings- en bewegingslessen

10 weken

8 kinderen p.w.

Motorische Remedial Teaching okt-dec 2007
Screening en begeleiding

10 weken 12 kinderen p.w. over 3 schoollocaties

Reëel voorbeeldbudget per week 1x naschoolse sport/ sportieve school
in samenwerking met 1 sportvereniging en 1 basisschool op 1 schoolplein
= vergoeding gastlessen bij groepsleerkracht …

€ 50,-

= reiskosten…

€ 10,-

= verzorgen training/clinic naschools…

€ 50,-

= vergoedingen vrijwilligers / trainers…

€ 20,-

= reservering zaal/veldhuur…

€ 20,-

= coördinatie combinatiefunctionaris…

€ 100,-

(= aangepaste ballen/materialen per schoolplein…

€ 150,-)
========== +

€ 400,Voor 20 weken X 3 scholen is dit een bedrag van 250 X 3 X 20 = € 15.000
Plus 20 verschillende sporten materialen startinvestering X 150,- = € 3.000

Functieverdeling in taken ALEXANDERSCHOOL
Huidig LO: Uitvoering Bewegingsonderwijs met ondersteuning groepsleerkrachten
Schoolplanontwikkeling MRT
Sportstimulering: Ondersteuning deelname Schoolsporttoernooien, Schoolsportolympiade
en incidentele sport/beweegactiviteiten

Rapportage zorgleerlingen MRT
Nieuw CF:

Bouwstenen aandragen voor meerjaren schoolbeleids-/werkplan Sport, Bewegen &
Gezondheid
Ontwikkelen leerlijn Kleutergymnastiek met lesgeefmodule en overdracht
kleuterleerkrachten
Plan inrichting schoolplein
Uitvoering en analyse Gezondheidstest
Inrichting gymzaal, speellokaal en speelplein en ontwikkeling schoolpleinpakket
MRT: uitvoering werkplan en coördinatie
Opzet Pauzesport met concrete beweegactiviteiten
Schoolreis en kamp met bewegingsactiviteiten ondersteunen
Kaders voor coördinatie vakleerkracht bij sportstimuleringsactiviteiten vastleggen
Variaties, mogelijkheden en prioriteiten in huidig gymnastiek lesgeefpakket onderzoeken

Functieverdeling in taken PRINSENAKKER
Huidig LO: Uitvoering Bewegingsonderwijs met ondersteuning groepsleerkrachten
Uitvoering MRT en afstemming met Bennekomse doorverwijzing
Sportstimulering: Coördinatie deelname schoolsporttoernooien, organisatie
‘eigen’ sportdag 3/4/5 en 6/7/8, uitvoering kleuterspeldag

Coördinatie incidentele sport/beweegactiviteiten
Deelnemen zorgleerlingbesprekingen en rapportage
Nieuw CF:

Bouwstenen aandragen voor meerjaren schoolbeleids-/werkplan Sport, Bewegen &
Gezondheid
Plan schoolpleinen Berchym en Commandeursweg en aanpassingen realiseren- project
kunstgras
Opzet en uitvoering Naschoolse Sport en afstemming met BSO
Ontwikkelen leerlijn Kleutergymnastiek
Uitvoering en analyse Gezondheidstest
MRT: implementeren en coördineren/uitvoering werkplan mrt
Opzet Pauzesport met concrete beweegactiviteiten
Schoolreis en kamp met bewegingsactiviteiten ondersteunen
Kaders voor coördinatie vakleerkracht bij sportstimuleringsactiviteiten vastleggen
Variaties, mogelijkheden en prioriteiten in huidig gymnastiek lesgeefpakket onderzoeken
Schoolreis en kamp met bewegingsactiviteiten ondersteunen
Zelforganisatie vernieuwende sportdag 6/7/8 met samenwerkingsthema opzetten, aparte
sportdag 3/4/5

Functieverdeling in taken DVO
Huidig:

Instroomtrainer
Ondersteuner Jeugdbeleid

LO

Coördinatie training Schoolkorfbaltoernooi bij DVO
Coördinatie aanbod op Sportdagen (Schoolsport Olympiade en Prinsenakkersportdag)

Nieuw CF:

Coördinatie en opzet Naschoolse Sport / Gastlessen
Ondersteuning multifunctioneel gebruik sportaccommodatie
Sporttrajecten voor groepen 3+4, 5+6 en 7+8 specifiek inzetten op schoolplein en vereniging
Afstemming van onderdelen instroom, kennismakingslessen, SSE, schoolkorfbal

Functieverdeling in taken VVB
Huidig LO: Coördinatie Schoolvoetbaltoernooi
Coördinatie aanbod op Sportdagen
Nieuw CF:

Ondersteuning Jeugbeleid
Rooster maken voor Naschoolse Sport en Gastlessen
Ondersteuning multifunctioneel gebruik Sportaccommodatie
Trainingen schoolvoetbal opzetten
Sporttrajecten voor groepen 3+4, 5+6 en 7+8 specifiek inzetten op schoolplein en vereniging
Op schoolpleinen organiseren van voetbalbeweegmomenten middels spelvormen, records
en pauzevormen
Evalueren en aanpassen schoolvoetbalopzet Bennekom

Inhoud netwerk CF Bennekom


Het versterken, uitbouwen en
professionaliseren van het huidige sport- en
beweegaanbod bij basisscholen en
sportverenigingen, zodat deze in een nieuwe
samenwerking hun maatschappelijke taak
beter kunnen uitvoeren en er een borging
plaatsvindt op lokaal niveau.

Kernactiviteiten


a. "meer kinderen meer kwalitatief laten
bewegen".
 b. Afspraken over de inzet CF binnen het
netwerk
 c. Het verlenen van diensten t.b.v. derden
 d. Het borgen van de samenwerking tussen
scholen en verenigingen

Effecten project CF


meer -kwalitatief- bewegende jeugd
 ondersteuning van vrijwilligers en stagiaires
 info over inzet, werkwijze en
mogelijkheden van de CF
 draagvlak creëeren voor een nieuw platform
 recreatieve opvang van kwetsbare groepen
 bezettingsgraad accommodaties omhoog
 Versterken nieuwe samenwerkingsvormen

