T O P ic

Schoolsport
als platform
voor nieuwe ontwikkelingen
Leerlingen, jeugd moeten zoveel mogelijk bewegen. Zeg je dat tegen een sectie
bewegingsonderwijs op een school, dan zal ieder lid dat beamen. Dat doen we door
lessen bewegingsonderwijs aan te bieden. Daarnaast zijn er nog andere manieren om
leerlingen plezier in bewegen te laten ervaren. Een ervan is schoolsport in vele varianten.
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Schoolsport in VO kent vele
verschijningsvormen

Uiteenlopend van sportdagen en oriëntatieprogramma’s tijdens de reguliere lestijden,
tot clinics, instuiven en buitenschoolse toernooien buiten die lestijden. Iedere school in iedere
plaats kent zo zijn eigen vormen van schoolsport. En allemaal willen we hetzelfde namelijk
leerlingen stimuleren voldoende te bewegen en
stimuleren te blijven bewegen waarbij plezier een
belangrijke drijfveer vormt!
Om dit te na te streven zijn er vele initiatieven. Van
sportklassen, LO2, SDV, BSM en VMBO in beweging tot gemeentelijke toernooien of toernooien
georganiseerd door samenwerkende scholen. Van
sportdagen en extra toernooien na school gekoppeld aan het eigen curriculum tot Mission Olympic.
Vanuit de KVLO proberen we al deze schoolsportvarianten te bevorderen. Door studiedagen en dit
soort artikelen komen ze alle aan bod en in the
picture waarbij, logischerwijs, Mission Olympic als
voortzetting van de KVLO schoolsporttoernooien
het middelpunt vormt binnen het VO! Door een
uitgebreide pr-campagne is het aantal scholen dit
jaar flink toegenomen. Daarnaast heeft een aantal
andere, reeds bestaande, regionale of plaatselijke
competities hun toernooi als voorronde gehangen
aan Mission Olympic. Hierdoor kunnen hun winnaars als extraatje naar de finales in Amsterdam.
Dit heeft er toe geleid dat het aantal deelnemende
scholen is gestegen van 200 naar 275! Een succes dat we nog verder willen uitbouwen in de
komende jaren.
Dit uitbouwen zal ook moeten plaatsvinden door te
investeren in de duurzaamheid en de kwaliteit van
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de regionale voorrondes. De KVLO probeert de organisatoren, collega’s van deelnemende
scholen, daar waar wenselijk en mogelijk te ondersteunen. Die ondersteuning kan van
alles inhouden dat het organiseren van een voorronde verlicht. Het enige wat nog niet
verlicht kan worden is de financiële consequentie die hangt aan deelname.

Ontwikkelingen
In de verdere ontwikkeling
van Mission Olympic staat
een aantal zaken voorop.
Zaken die deelname vergemakkelijken niet alleen voor
de deelnemers maar ook
voor de school als organisatie. Zo kan deelnemen
vergemakkelijkt worden door
bijvoorbeeld aanpassingen
binnen de reglementen.
Recente aanpassingen bij
vooral volleybal en basketbal hebben geleid tot een
enorme vergroting van
het aantal deelnemende
scholen in die sporten.
Toch grote sporten binnen het VO-curriculum!
Maar ook het nieuw
aanbieden van streetdance heeft een heel
nieuwe groep deelnemers aangesproken. Zo
proberen we de meer
traditionele sporten aan
te vullen met nieuwe
trendy sporten. Hierdoor
zal er ook in de toekomst
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In het Olympisch stadion

Veldloop
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At l et i e k
nog wel eens wat in het aanbod wijzigen en blijft
de competitie dynamisch!
Nog een nieuwe ontwikkeling is de vorming en het
ontstaan van grotere voorrondes. Door toernooien
in verschillende sporten tegelijk te laten organiseren
op (ongeveer) dezelfde locatie hoeft er minder en
vooral minder vaak gereisd te worden. Dit is vooral
voor de schoolorganisatie erg belangrijk. Lesuitval
hangt als een soort zwaard van Damocles boven
de school en dus ook boven de schoolsport! Maar
ook de beleving wordt vergroot als een voorronde
lekker groot is met meerdere sporten en meerdere
deelnemende scholen. En die beleving blijft de
deelnemers, onze leerlingen, nu eenmaal het langst
bij! Niet voor niets proberen we het programma
rond de finale zo aantrekkelijk mogelijk te maken!

Afvallers
De beurt is nu echter ook aan ‘de achterblijvers’
die de finale niet hebben gehaald. En nog eerder,
de afvallers die het team dat aan een voorronde
deelneemt niet hebben gehaald. Zij hebben
deelgenomen aan de schoolsport op hun school
en dat is voor ons ook al Mission Olympic! Voor al
die leerlingen zijn er dit jaar de polsbandjes en de
teampagina op www.missionolympic.nl waar ook
supporters zich zichtbaar kunnen maken. Uiteraard
zoals overal in onze maatschappij kun je ook bij ons
wat winnen!
Voor de deelnemende scholen proberen we positieve publiciteit te genereren door persberichten uit
te laten gaan opdat scholen eigenlijk zonder iets

te hoeven doen, ja,
inschrijven voor de
competitie, plaatselijke publiciteit kunnen
halen. Deelnemen
is hier al voldoende.
Winnen maakt het
uiteraard nog beter
maar wij willen er niet
alleen voor de winnaars zijn.

Marketing
En last but not least
ontvangen secties
Basketbal in de Apollohal
vlaggen, posters en
zelfs dvd’s waarmee ze zichzelf binnen en buiten de school kunnen laten zien aan collega’s, directies, ouders en andere geïnteresseerden op ouderavonden en open dagen. Zo vinden wij de MO-materialen terug op polsen van deelnemers, om
schouders van collega’s, in plaatselijke en regionale kranten en aan muren van schoolgebouwen. Soms zelfs in een ver buitenland!
We zien veel van de genoemde ontwikkelingen steeds vaker terug binnen de Mission
Olympic competitie. Dat is mooi want alleen door elkaar van alle kanten te versterken
kunnen we ervoor zorgen dat onze leerlingen de mogelijkheid krijgen op vele manieren
voldoende te bewegen en te blijven bewegen!

De docent LO is de spil
Ondanks alle veranderingen blijft de docent LO, of hoe we die ook willen en gaan noemen in
de toekomst, de centrale figuur binnen de schoolsport en dus ook binnen Mission Olympic.
Als organisator, initiator en de persoon die al het schoolse bewegen enthousiasmeert is deze
docent niet weg te denken en de belangrijkste persoon binnen de schoolsport en daarom
voor ons binnen Mission Olympic! �❚

Contact:
missionolympic@kvlo.nl
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