En verder

Basisscholen
aan de slag met educatief
IK.JIJ.WIJ.-programma
In januari introduceerden NOC*NSF en Olympisch Stadion het Olympisch
educatieprogramma ‘IK.JIJ.WIJ’. Een compleet educatief programma dat speciaal
voor de basisscholen is samengesteld. Inmiddels hebben al diverse scholen
gebruikgemaakt van het programma als leidraad voor een projectweek met de
Olympische Spelen als thema. De Spelen leven, ook op de basisscholen!
Door Nancy Alders

H

Het Olympische educatieprogramma IK.JIJ.WIJ. omvat naast
het Olympisch lespakket ‘Londen 2012’, ook sportlessen, spreekbeurtinformatie, handvaardigheidslessen en de
afscheidsmusical ‘START’. In het Olympisch educatieprogramma staan de drie Olympische kernwaarden excelleren
(IK), respect (JIJ) en vriendschap (WIJ) centraal. Kernwaarden die goed
inpasbaar zijn in de kerndoelen die worden gesteld aan de docenten
en via uiteenlopende lessen educatief belicht worden.

De Overlaet
Basisschool De Overlaet in Rosmalen organiseert ieder jaar een
projectweek met een actueel thema. Met de Olympische Spelen voor
de deur, staat dit jaar de projectweek in het teken van de Olympische
Spelen. Momenteel zit de school middenin de projectweek. Hoewel
de Spelen pas in juli zijn, was Jessica Dobbelsteen, lerares bovenbouw, direct overtuigd: “Ik was al een aantal weken geleden op zoek
gegaan naar een passend thema. Ik heb actief rondgeneusd op het
internet, maar kon maar niets geschikts vinden. Tot ik eigenlijk pas
nog geen week geleden de website van IK.JIJ.WIJ. bekeek en daarop
het Olympisch Lespakket ‘London 2012’ vond. Ik was gelijk enthousiast! Na een presentatie voor mijn collega’s, waren ook zij overtuigd:
het thema van dit jaar worden de Olympische Spelen!”
Jessica is direct de volgende dag, samen met haar collega Ria Almijda,
met het lespakket aan de slag gegaan. Jessica: “Het lespakket zit goed
in elkaar. Het fijne aan dit lespakket vind ik dat je eigenlijk als leraar
bijna zelf niets meer hoeft voor te bereiden. Er staat precies in welke
vragen je de leerlingen kunt stellen, welk filmpje het beste past bij
het onderwerp en welke passende opdracht je erbij kunt geven. Ook
in de sportlessen staat precies omschreven welke sportattributen
je nodig hebt en wat de spelregels zijn. Dat scheelt ons echt veel
tijd! En, het leuke is dat het IK.JIJ.WIJ-programma veel verschillende
onderdelen heeft. Educatieve geschiedenis- en aardrijkskundelessen,
maar ook leuke knutselopdrachten en filmpjes en dus sportlessen. Je

kunt echt alle kanten op! De leraren hebben nu allemaal een map
gekregen waarin kopieën zitten van allerlei werkbladen. Ze hoeven
het nu alleen nog maar uit te delen en kunnen gelijk aan de slag!”
De Overlaet haalt alles uit de kast om het Olympische gevoel op
de leerlingen over te brengen. Jessica: “We hebben woensdag de
projectweek op Olympische wijze geopend! Alle ruim 400 leerlingen
waren als sporter verkleed en samen hebben we op het schoolplein
het Wilhelmus gezongen en daarna met hoepels de Olympisch Ringen
geformeerd. Een zelfgemaakte fakkel zorgde ervoor dat de leerlingen op Olympische wijze naar de klassen werden gebracht! Inmiddels hebben we al bezoek gehad van de Olympische schermer Bas
Verwijlen en basketballer Thijs Vermeulen. Zij vertelden over hun sport
en hun Olympische ervaringen en gaven korte demonstraties waar de
kinderen aan mee konden doen. Daarnaast gaf basketbalvereniging
Black Eagles uit Rosmalen een workshop. Ook is sportjournalist Jules
Spijkers op bezoek geweest en vertelde over zijn ervaringen als sportjournalist tijdens de Olympische Spelen in Seoul. �❚
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