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De Morskring in Leiden is al een aantal jaren een zeer sportieve school.
In 2011 zijn wij genomineerd voor de verkiezing ‘Sportiefste basisschool van
Nederland’. Ook nu in 2013 was dit het geval.
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Wij onderscheiden ons op de volgende
punten:
● sportclinics
● bewegingsonderwijs voor kleuters
● het team van de Morskring.

We werken samen met negentien verschillende
sportverenigingen en geven in dit verband aan alle
groepen clinics . Gemiddeld krijgt elke groep 3 à
4 clinics per jaar. Alle clinics vinden plaats onder
schooltijd. Als ze naar de middelbare school gaan
hebben alle kinderen met 19 verschillende sportverenigingen kennis gemaakt en 23 verschillende
sporten beoefend. We hopen dat ze hierdoor op
jonge leeftijd met een sport in aanraking komen
die echt op hun lijf is geschreven, zodat ze deze
sport heel lang blijven beoefenen.
Een ander voordeel is dat de kinderen in ieder geval weten wat voor
verenigingen er zijn en wat de sporten inhouden. Zo wordt de kans
dat deze doelgroep toch blijft sporten groter gemaakt.
Na de clinic wordt er na schooltijd een toernooi, een gratis lessenserie
of een inlooples georganiseerd. De laatste stap is dat de enthousiaste
kinderen lid worden van de vereniging.
Op www.morskring.nl vind je alle informatie.

Bewegingsonderwijs voor kleuters
De kleuters krijgen vier keer per week bewegingsonderwijs in het
speellokaal. De eerste twee jaar zijn de onderbouwleerkrachten
intensief begeleid door de vakleerkracht in het geven van bewegingsonderwijs. Op dinsdag wordt de gymles gegeven door de vakleerkracht en op woensdag geven de onderbouwleerkrachten dezelfde
les. Zij kunnen dan zien hoe de les gegeven moet worden en waar
de knelpunten zitten. Daarnaast is de les ook helemaal uitgeschreven,
zodat ze zich goed kunnen voorbereiden. Op woensdag en donderdag
geven de onderbouwleerkrachten hun eigen lessen en op vrijdag ligt
er weer een door de vakleerkracht uitgeschreven spel en B&M-les
klaar. Op deze manier is de kwaliteit van de gymlessen bij de kleuters
gewaarborgd, is er een mooie doorgaande leerlijn naar groep 3 en
blijven de onderbouwleerkrachten op de hoogte van de nieuwste
inzichten.
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De onderbouwleerkrachten vinden het prettig dat ze gecoacht en
begeleid worden door de vakleerkracht. Zij zien dat de lessen bewegingsonderwijs meer kwaliteit hebben gekregen en geven aan zelf
veel nieuwe dingen te leren. Ze staan hier ook heel open voor.

Het team van de Morskring
De vakleerkracht, combinatiefunctionaris en de directie hebben het
gehele team weten te overtuigen van het belang van gezondheid,
sport en bewegen. Alle groepsleerkrachten zijn nu zeer betrokken
met betrekking tot bewegen en sport in en om de school. Doordat we
nauw samenwerken met o.a. de Hogeschool Leiden (pabo Sportklas)
en het ROC Leiden (Sport en Bewegen), hebben we altijd voldoende
hulp bij sportevenementen en blijft het hele team op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de gezonde en
sportieve school.
Wij zijn ervan overtuigd dat alle kinderen van jongs af aan plezier
hebben in bewegen en sporttalent hebben. Wij zien het als onze
taak ervoor te zorgen dat de kinderen dit plezier blijven behouden.
Wanneer je naar onze kinderen kijkt tijdens een toernooi, een
sportdag, een clinic, het buitenspelen of een les bewegingsonderwijs,
dan straalt dat plezier van ze af.
Onze slogan is dan ook: ‘Ontdek je sporttalent op de Morskring’!
Paul van Ark en Monique van Ark, vakleerkrachten en combinatie
functionaris de Morskring �❚

Contact:
cf.leiden.mvanark@gmail.com
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