Sportiefste school

De Paulusschool

De school is de eerste brede school in Wijchen
met een gevarieerde sportaanbod
Wij streven ernaar om met de kinderen een breed sportaanbod te verzorgen.
Het prestatie-element staat niet voorop maar we willen wel recreatief aan zoveel
mogelijk evenementen meedoen zowel in de TSO- als de BSO-activiteiten.
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Naast sportief zijn we ook sinds september 2012 gecertificeerd met het landelijke vignet van de Gezonde School. Met
als themacertificaat Sport en Bewegen. We werken daarnaast
ook volgens de normen van Vreedzame school. Met werkgroepen voor sport, gezonde school, ouderraad, vreedzame
school en MR hebben we een breed draagvlak voor sportactiviteiten.
De school heeft een lokaal ingericht als sportcentrum en uitleenbureau vandaar worden alle initiatieven van het Wijchens Model voor
alle 16 basisscholen ondersteund. De combinatiefunctionarissen sport
werken vanuit de Paulusschool met een schoolondersteuning de
Marktplaats Sport.

Sporten stimuleren
De Paulusschool wil het sporten van kinderen die geen lid zijn van
een vereniging stimuleren. Gratis aanbod en vooral laagdrempelig
aanbieden van diverse sporten.
Naast de bestaande schoolsporten wil de Paulusschool een structureel
sportaanbod in de brede school verzorgen. We willen alle kinderen
stimuleren om te gaan sporten door regelmatig clinics aan te bieden
en naar de verenigingen in de buurt te gaan.
Alle 14 groepen krijgen tweemaal per week 45 minuten les volgens
de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Elke dinsdag en donderdag is er een spelinstuif na schooltijd. Op woensdagmiddag kunnen de
kinderen meespelen aan pleintjessport. Dit kunnen we realiseren door
de inzet van beweegteams. De Paulusschool is een opleidingsschool
voor studenten van HAN en Cios. Zij organiseren ook de BSO en dagelijkse TSO sport onder leiding van de sportcoördinator. In de

pauzes is er een uitleenbureau voor sportmaterialen, georganiseerd
door groep 7 en voor alle leerlingen bereikbaar. Twee keer per jaar is
er een sportdag waarvan een op de atletiekbaan.
Dagelijks zijn er ALO- en Cios-studenten actief bij de TSO van 12.2513.15 uur. Via een gestructureerd plan worden kinderen gestimuleerd
om te sporten.
Na schooltijd van 15.45-16.45 uur zijn er dinsdag, woensdag en
donderdag sportinstuiven. De Cios-stagiaires maken de lesvoorbereidingen en zorgen voor een gestructureerd aanbod. De BSO-kinderen
sporten mee.
De school heeft een kinderfysiocentrum in het gebouw waar kinderen
direct onder schooltijd behandeld worden. Elke week zijn er MRTactiviteiten op vrijdag in de speelzaal van de school begeleid door de
kinderfysio en buurtsportcoaches.
De school participeert in het Cool Nature Park en stimuleert het buitenspelen via de methode de Natuursprong. Groepen gaan in plaats van
gym naar het park of tijdens het BSO-aanbod. Wij organiseren elke
maand voor diverse groepen sporten op locatie bij een judo-, squash-,
badminton-, tafeltennis-, fitness- of tennisvereniging. Dit organiseert
het beweegteam samen met de werkgroep voor ouders. De openbare
speelplaatsen zijn ontworpen door GSF. Het eerste plein waar kinderen
in de avonduren buitenspelen ligt in Wijchen. In de avonduren worden
er in twee gymzalen lessen zelfverdediging gegeven.

Gezonde leefstijl
Op de Paulusschool is de leefstijl erg belangrijk. Wij hebben een
aanbod van smaaklessen, gezonde voeding wordt geadviseerd.
Als gezonde school school kiezen we elk jaar een thema voor
gezond gedrag. In 2013 kiezen we voor gezondheid en sociale
media.
Via giften hebben we een sportuitleenbureau voor alle zestien
basisscholen ontwikkeld.
De Paulusschool doet mee aan een vijftal evenementen per
jaar: Wijchen Schaatst, Fair Play games, Sportdag op Atletiekbaan, Burendagen en de Schoolsportolympiade.
Verder gaat groep 8 elk jaar op schoolkamp naar Ameland om
daar andere sportspelen op het strand en in het bos te spelen.

Foto: Hans Dijkhoff

Piet Derks Sportcoördinator Paulusschool.
www.paulus-school.nl
www.sportwijchen.nl �❚

Contact:

44 <<

LO-6

28 juni 2013

piet.derks@paulus-school.nl

