Sportiefste school

Basisschool De Vijf Hoeven

is erg sportief!

Basisschool De Vijf Hoeven te Tilburg is één van de sportiefste basisscholen van
Nederland. Wij bieden een breed, gevarieerd en uitdagend programma, waarin
alle leerlingen in aanraking komen met de twaalf leerlijnen. Daarnaast vinden wij
plezier in bewegen één van onze belangrijkste uitgangspunten.
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Basisschool De Vijf Hoeven heeft een combinatiefunctionaris
(Juf Tineke) in dienst vanuit de Gemeente Tilburg, die de
gymlessen naar een hoger niveau brengt. Daarnaast regelt
zij allerlei andere zaken op sportgebied voor de school. Zo
bieden wij tal van activiteiten aan om sporten en bewegen te
stimuleren, maar ook een gezonde levensstijl is voor ons erg belangrijk.
Tevens proberen wij leerlingen 21th century skills aan te leren (denk aan
samenwerken, oplossend vermogen, creativiteit, communiceren, etc.).
Wij gebruiken iPads tijdens de gymlessen; zo kunnen kinderen vanaf
groep 1-2 tot en met groep 8 foto’s en filmpjes maken met de Ipad.
Op deze manier kunnen zij zelf terugkijken of de beweging eruit ziet,
zoals hij eruit hoort te zien. Zo krijgen leerlingen feedback op hun
eigen bewegen, zonder dat iemand daar specifieke aanwijzingen voor
geeft. Het motorisch leren wordt hier toegepast!

Gemeente Tilburg. Drie keer per jaar krijgen leerlingen een beweegrapport mee naar huis.

Social media
Daarnaast speelt Juf Tineke in op de beleving van de leerlingen door
middel van Hyves, Facebook (Juftineke_meens) en Twitter (juf10eke).
Via Social Media creëren wij ouderbetrokkenheid, stimuleren wij een
gezondere levensstijl en blijven ouders en kinderen op de hoogte van
de mogelijkheden rondom sporten/bewegen en gezonde voeding.
In de klas gebruiken wij de website www.juf10eke.nl waardoor de
leerlingen even vijf minuten kunnen bewegen in de klas. Leerlingen
krijgen een dansje via het digibord aangeleerd op drie verschillende
niveaus. Als ze dit elke dag van de week doen, kennen en kunnen ze
aan het einde van de week een gehele dans. �❚

Variatie in activiteiten
Op basisschool De Vijf Hoeven is er voor elke doelgroep een variatie
in activiteiten.
● Gymlessen en naschoolse sport voor iedereen (4–12 jaar) en ook
kinderen uit de wijk/buurt mogen aansluiten bij de naschoolse
sportlessen.
● Voor de zwak motorische leerlingen is er Motorisch Remedial
Teaching voor zowel fijne als grove motoriek.
● Verschillende verenigingen uit de buurt en stad zijn in het programma opgenomen. Zowel in de gymlessen als in het naschoolse
aanbod. Wij realiseren ook een aanbod bij de vereniging. Ook
nemen wij deel aan: Het project Scoren voor Gezondheid, dat in
samenwerking met de Gemeente Tilburg en Willem II wordt
gerealiseerd.
● Buurtsport op pleintjes in de buurt, sporten op het schoolplein met ROC- studenten in de pauzes, waardoor bewegen
wordt gestimuleerd.
● Jaarlijks is er een Fittest voor leerlingen van groep 5 t/m
8, waardoor we ouders op de hoogte kunnen brengen of
het kind gezond is. Er worden verschillende sportdagen
georganiseerd voor de onder- en bovenbouw.
● Ook nemen wij deel aan Try-out sport en verschillende
sporttoernooien, Beweegkriebels voor 0-4 jaar en het
Vangnet schoolzwemmen.
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Wij rapporteren alle gegevens in het leerlingvolgsysteem,
dat ontworpen is door de combinatiefunctionarissen van de

Contact:
tineke.meens@xpectprimair.nl
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