Schoolsport

De sportiefste basisschool van Nederland
De Springbok uit Den Haag is een voorbeeld voor andere scholen!

Woensdag 15 mei hebben acht finalisten gestreden voor de
titel Sportiefste basisschool van Nederland. Iedere school
heeft zijn eigen ‘unique selling point’; het werd de jury knap
lastig gemaakt.
Door: Jorieke Steenaart

D

De Springbok uit Den Haag is de winnaar van de titel ‘Sportiefste
basisschool van Nederland’ geworden en kan als inspirerend
voorbeeld dienen voor andere basisscholen in Nederland.
Zij sprongen eruit op punten als het realiseren van een hoge
sportparticipatie onder de leerlingen, door de inzet van eigen
interventies, het betrekken van leerlingen in het bewerkstelligen van
een veilig schoolklimaat, het leveren van maatwerk in de sportadvisering, de begeleiding van de leerlingen en een uitmuntend kwalitatief
goed vakwerkplan. Daarnaast monitort De Springbok de leerlingen
nauwkeurig op verschillende items: het bewegen zelf, de gezondheid
van de leerlingen en de deelname aan sportactiviteiten (naschools
sportaanbod). Door deze nauwkeurige monitoring kunnen zij maatwerk
bieden.
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Uit de bewogen presentaties van de geselecteerde finalisten kwam
naar voren dat steeds meer scholen inzetten op de monitoring, het
stimuleren van de ouderbetrokkenheid en het stimuleren van sportieve
rolmodellen voor de leerlingen. Dit leidt tot initiatieven als sporten voor
leerkrachten en ouders, goede leerlingvolgsystemen, fitheidtesten en
voorlichtingsbijeenkomsten evenals huisbezoeken. Dit alles met het doel
gezonde, sportactieve leerlingen af te leveren.

Good practice
Iedere finalist zal in een volgend nummer van de Lichamelijke Opvoeding zijn ‘good practice’ beschrijven om medecollega’s, medeschooldirecties en medeschoolbesturen te inspireren. Inspiratie op het gebied
van krachtige samenwerkingen, het benutten en zien van kansen in
deze samenwerkingen, opzetten van sportprojecten en borging van het
vak LO en bewegen rondom de school.
Wij hopen dat de inspirerende programma’s van bewegen en sport van
de acht finalisten leiden tot meer sportactieve en gezonde basisscholen
in Nederland!
De prijzen in de vorm van waardecheques werden beschikbaar gesteld
door de firma’s Janssen-Fritsen, Schelde Sports, Bosan en Nijha.
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komt uit Den Haag

Scholing
Met de grote vakantie in zicht is het aantal scholingen
natuurlijk gering. Noteer daarom vast de volgende
datum na de zomervakantie: studiedag basisonderwijs
woensdag 6 november in Zwolle
Correspondentie: astrid.vanderlinden@kvlo.nl

Contact:
jorieke.steenaart@kvlo.nl
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