Interview

Het speellokaal

bestaat weer!

Interview met Annelies Dirker
Al sinds 1978 is Annelies Dirker bestuurslid van onze afdeling Haarlem en is ze
ook werkzaam in de Spaarnestad. Naast haar werk als vakleerkracht op een grote
bassischool, is ze ook bovenschools coördinator voor het bewegingsonderwijs. Dit
verhaal gaat over haar werkzaamheden. Wat begon als een baantje voor een halve
dag, is nu uitgegroeid tot een baan voor twee dagen. En daaraan heeft ze soms
niet genoeg….
Door: Hans Dijkhoff

Annelies Dirker, bovenschools coördinator bewegingsonderwijs, zorgt in
Haarlem voor het bewaken van het budget voor vervanging en aanschaf
van groot- en klein materiaal voor alle scholen met een gymzaal die vallen
onder de stichting voor openbare basisscholen, Spaarnesant. Ze verzorgt de
meerjarenbegroting voor die scholen en is aanspreekpunt en troubleshooter voor de vakleerkrachten. Ook organiseert ze vakgroepbijeenkomsten.
Daarnaast overlegt ze ook met vertegenwoordigers van de andere besturen ((inter)confessioneel, RK en SRO). In het kader van kennisverbreding is
ze met vakcollega’s langs de grote toestelfabrikanten geweest. Kortom ze
is een spin in het web van het bewegingsonderwijs in Haarlem.
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Als ik haar opzoek in haar zaal, op vijf minuten loopafstand
van de school, is ze net aan het afsluiten.
De leerlingen waren bezig geweest met trefbal in de breedte
van de zaal in kleine groepjes. Afrondend vroeg Annelies de
kinderen of ze in staat waren volgende week op een groot

Voorbeeldmail

Beste …..,
Graag zou ik ook op jullie scholen willen starten met het Meerjaren
Investeringsplan voor het speellokaal.
Mijn voorstel is bij elkaar te komen op de Zuidwester:
dinsdag 27 november om 16.00 uur
woensdag 28 november om 11.30 uur
woensdag 28 november om 13.00 uur
Uitgaande van de huidige inventaris en met als doel ‘de benodigde
inventaris’ (zoveel mogelijk passend binnen de advieslijst) moet er,
per speellokaal, helder gemaakt worden:
1 welk materiaal er nooit gebruikt wordt en, meestal onder een
dikke laag stof, in de weg staat
2 welk materiaal er vervangen moet worden door hetzelfde
3 welk materiaal er vervangen moet worden door iets anders
4 welk materiaal ontbreekt voor het uitvoeren van de methode.
Het zou fijn zijn als jullie alvast een (grove) inschatting maken van
wat er van de huidige inventaris onder punt 1, 2 of 3 valt en of er iets
te melden is bij punt 4, zodat we vlot kunnen doorwerken.
Bij de uitvoering van het plan loopt de prioriteit van materiaal dat is
afgekeurd, dan materiaal dat matig is en dan goedgekeurd materiaal. In deze laatste categorie is van belang, wanneer het materiaal is
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veld te spelen. In alles is een zorgvuldige opbouw te herkennen.
Na de drukke groep te hebben afgeleverd, nemen we plaats in een
leslokaal. Het is pauze.
Rond 2000 ging het balletje rollen. Er moest materiaal worden
vervangen in de zaal en Annelies liep tegen een muur van onbegrip/
-kunde aan. Dat moest beter. Ze meldde zich aan en kwam voor
een halve dag in de week ‘op kantoor’ bij de gemeente. Zo kreeg
ze inzicht ‘hoe het er aan die kant’ aan toe ging. Al snel kwam ze
erachter dat er niet veel kennis aanwezig was, zowel van materiaal
als van regelgeving.
Het eerste wat ze deed, was inventariseren wat er in de Haarlemse
zalen van het openbaar basisonderwijs mis was. En dat bleek een
hoop te zijn. Vooral achterstallig onderhoud.
Ondertussen verzelfstandigde de gemeentelijke afdeling onderwijs tot
stichting Spaarnesant, waardoor de zalen die bij een openbare school
horen onder diens beheer kwamen. In 2008 werden vijf zogenaamde
‘losstaande’ zalen overgedragen aan, de inmiddels verzelfstandigde

afgeschreven én of alle leerlijnen aan bod kunnen komen.
Ter ondersteuning voor het maken van keuzes (door de gebruikers
van het speellokaal):
1 Via www.KVLOhuisvesting.nl > downloads > basisinventarislijst
SPEELLOKAAL 2011. Dit is een niet-firmagebonden advieslijst, dat
een goed uitgangskader biedt.
2 Van belang is echter de gebruiker van dat speellokaal en met
name de gebruikte methode. Als de school bijvoorbeeld de blauwe
map gebruikt (Bewegingsonderwijs in het speellokaal van het
WEB), dan is er bepaald materiaal nodig voor de uitvoering van de
methode.
3 Op de websites van de diverse firma’s is een indruk te krijgen van
het aanbod. (Bosan, Jansen&Fritsen, Nijha, Schilte, Schelde)
Ik hoop dat ik op de voorgestelde data bij jullie langs kan komen en
wacht jullie reactie af.
Een sportieve groet van,
Annelies Dirker
coördinator bewegingsonderwijs Spaarnesant
PS. Behalve de gebruikers (of een vertegenwoordiging daarvan) is
jullie vakleerkracht natuurlijk ook van harte welkom.

advertentie

gemeentelijke afdeling Sport, SRO Kennemerland. Deze organisatie
is een dochter van SRO Amersfoort en heeft de exploitatie van alle
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sportaccommodaties in Haarlem onder haar hoede. Zo kreeg Annelies
bij Spaarnesant uiteindelijk dertien zalen onder haar beheer.
Speellokalen
Tussen 2000 en 2009 heeft ze ervoor gezorgd dat er groot onderhoud
is gepleegd aan de gymzalen/inrichting en dat de zalen van Spaar
nesant er picobello bijliggen.
Toen was er een nieuwe uitdaging: de speellokalen. Bij een rondgang
langs de scholen, bleek dat er drie in gebruik zijn als klaslokaal. De
overige achttien speellokalen konden niet allemaal daadwerkelijk
worden gebruikt waarvoor ze bedoeld waren, omdat ze in gebruik
waren als opslag.
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Werkwijze
Van die achttien lokalen is een inventarisatie gemaakt. Grote hulp
hierbij was de firma, die voor Spaarnesant de veiligheidsinspectie van
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hun gymzalen en speellokalen doet. Tijdens de inspectie van 2012
zijn er, behalve een inventarisatie en de staat van het aanwezige
materiaal, ook foto’s gemaakt om te kunnen helpen bij het schatten
van de aanschafjaren.
In de verschillende lokalen stond materiaal van alle grote, maar ook
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van minder grote leveranciers.
Vervolgens werd afgesproken welk materiaal er nodig is (aan de
hand van een methode en het basisdocument). Ook kon er een

wensenlijstje worden ingediend. Daar waar mogelijk, werd ook de
vakleerkracht bij deze gesprekken ingeschakeld.
In het zo ontstane overzicht kon de gebruiker een prioriteitsvolgorde
Al 40 jaar gespecialiseerd in nieuwbouw & onderhoud
aangeven.
Met een vertegenwoordiger van de toestellenfabrikant, die ook de
 materiaalhuurservice
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inspecties verzorgt, is nogmaals een rondgang langs alle locaties
 persoonlijke ondersteuning
gemaakt. Ter plekke werd meegedacht en gekeken naar haalbaarheid
 vrijplaatsen voor begeleiders
en de mogelijkheden van de diverse leveranciers besproken.
 Lid SGR
Bij de uitvoering van het plan loopt de prioriteit van materiaal dat is
 scherpe prijs/directe inkoop
afgekeurd via materiaal dat matig is naar goedgekeurd materiaal. In
 vrijblijvende optie
 keurmerk touringcars
deze laatste categorie is van belang, wanneer het materiaal is afge wintersportspecialist
schreven én of alle leerlijnen aan bod kunnen komen.
Uitvoering
In de eerste week van maart zijn de eerste toestellen geleverd. Er is
een periode van drie jaar uitgetrokken om alle achterstanden weg te
werken en wensen te vervullen. Natuurlijk zijn hier veel kosten mee
gemoeid , maar in 2016 of zoveel eerder als mogelijk, moeten alle
speellokalen op orde zijn.
Daar waar scholen van het Rijk een vergoeding krijgen voor de
gymzaal (grootte en de mate van gebruik zijn de maatstaf) moet het
speellokaal uit de lumpsum worden bekostigd. Veel schoolleiders en
vakleerkrachten weten niet dat het zo is en hoe ze ermee moeten
omgaan. Daarin speelt Annelies een grote rol. Ze adviseert en houdt
de vinger aan de pols. Als er iemand is die de schouders eronder zet,
krijg je alles voor elkaar. �❚
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Kijk op www.jantjebeton.nl

Contact:
annelies@zuiderpolder.nl
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