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Intern netwerk voor
bewegingsonderwijs
Kwaliteit gewaarborgd

Goed bewegen aan de basis is essentieel voor een optimale ontwikkeling van de jonge mens in onze samenleving. In het zuiden pakken
we het verzorgen van bewegingsonderwijs op de volgende wijze
op: we werken in een netwerk. Over het ontstaan en de huidige

De tijd is rijp om de doelen van het intern
netwerk met het managementteam te
bespreken.
Netwerk bewegingsonderwijs in
Noord- en Midden-Limburg
Als voorbeeld presenteer ik een netwerk. Dit

werkzaamheden gaat dit artikel. Door: Geert Hovens

regionaal netwerk is een inspiratiebron voor
diverse vakleraren. Vier intern netwerkers
van Prisma zitten ook in dit netwerk.

ons beleid. Met name de organisatie zo

Het netwerk voor BO in Noord- en Midden-

dertien basisscholen in de Limburgse regio

vormgeven, dat we straks geen last hebben

Limburg maakt deel uit van een landelijke

Helden, draait vanaf 2003 een intern net-

van niet bevoegde pabostudenten (vak BO),

keten; met als thuisbasis de KVLO te Zeist.

werk voor bewegingsonderwijs.

die wel een baan krijgen binnen de stichting

Eén- of tweemaal per jaar komen de coördi-

Dit is geen hersenspinsel, of een netwerk

Prisma.

natoren van alle netwerken in Zeist bij

dat even uit de lucht komt vallen. Binnen de

Bovendien past het netwerk in het denkpa-

elkaar. Het regionaal netwerk bestaat uit 26

stichting is goed nagedacht over diverse

troon van de stichting: pak je kansen vanuit

deelnemers.

bedreigingen, die voor ons vak gelden. Ik

je sterke punten. Een terminologie die hier-

Het is een denk- en ontwikkeltank ten

denk hierbij aan de huidige financiering en

bij past: jobrotation, specialisten, ontwikkel-

behoeve van het bewegingsonderwijs op de

de bevoegdheidsregeling. Hierop maken we

en projectgroepen.

basisschool. Studie en bijscholing staan
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Bij de Stichting Prisma, een stichting van

Niet achterover vallen

14

Lichamelijke opvoeding

햶 april 2009

x en verder
FOTO: GEERT HOVENS

voor BO wil zijn. De nieuwe taak

Binnen het netwerkwerk bestaat een kern-

past binnen het Prismataakbeleid.

groep van zes leden, die frequent bij elkaar

In januari 2004 vindt de eerste bij-

komt. De kerngroep bestaat uit leraren, die

eenkomst van het intern netwerk

al een mixbaan hebben. Zij zijn, naast

plaats.

groepsleraar, al de vakleraar BO op hun

Hoe functioneert het intern

len per week.

school. Dit varieert van één tot vier dagdenetwerk BO?

Op deze scholen zijn faciliteiten zodanig dat

Het intern netwerk voor BO bestaat

we de kwaliteit van het bewegingsonderwijs

uit veertien deelnemers:

kunnen garanderen. De netwerker bouwt

• dertien netwerkers (elke school is

(vaak in samenwerking met leerlingen uit de

vertegenwoordigd)

bovenbouw) het arrangement voor school-

• één consulent voor BO.

tijd op, geeft les aan diverse groepen en

De netwerker is volledig bevoegd

ruimt na afloop weer op.

voor het vakgebied. In ons geval is

Het gaat om groepen, waarvan de zittende

dat geen probleem, omdat de

groepsleraar niet bevoegd is, of de betref-

meeste netwerkers tussen de 30 en

fende groepsleraar kan/mag geen gymles

40 jaar oud zijn. Een paar netwer-

geven (leeftijd, gezondheid, handicap, geen

kers zijn rond de 50. Deze club

affiniteit).

heeft dus niets te maken met de
nieuwe bevoegdheidsregeling.

Best eng

Andere faciliteiten vanuit de

Maar we kijken ook vooruit. Twee

stichting

netwerkers zijn jonge leraren, die

• Elke netwerker heeft het Basisdocument

nog bezig zijn met de afronding van
de leergang vakbekwaam BO (posthbo). Natuurlijk heeft elke netwerker

bewegingsonderwijs in zijn bezit.
• Tijdens periodieke bijeenkomsten, of bijscholingsmomenten, wordt hier vaker

hoog in het vaandel. Daarnaast plant het

veel affiniteit met sport en bewegen.

netwerk regelmatig praktijkbijeenkomsten,

Iedereen is lid van minimaal één sportver-

geen methode. Het geeft aan hoe wij het

waarbij de leerlijnen met afgeleide thema’s

eniging en diverse mensen geven training

totaalpakket aan bewegingsvormen heb-

naar verwezen. Het Basisdocument is

centraal staan.

aan jeugd, of volwassenen. Aan de intrinsie-

ben verdeeld en wijst op de typische pro-

Door de interactie met dit netwerk komen

ke motivatie zal het beslist niet liggen!

blematiek per leerlijn-thema. Vooral dat

diverse inhouden vanzelf op het bordje van

Het functioneren van een netwerk is sterk

laatste is de kracht van dit document.

de intern netwerker bij Prisma terecht.

afhankelijk van een goede organisatie met

• Zeker wanneer je wilt gaan starten met

bijbehorende faciliteiten.
Wat wil het netwerk?

De organisatie is in handen van de consu-

een leerlingvolgsyteem en mrt-lessen.
• Met het basisdocument leg je de funde-

De belangrijkste doelen van het netwerk:

lent. Het takenpakket geeft voldoende ruim-

ring zet je het BO in de steigers. Met de

• de kwaliteit van het bewegingsonderwijs

te voor bovenschoolse activiteiten. Voor de

methode kies je voor bouwmaterialen en

functie consulent bewegingsonderwijs is

ga je metselen. We kiezen hierbij voor de

een geheel nieuwe functiebeschrijving

samenwerking met gemeenten en sport-

opgezet,vergelijkbaar met ‘directeur sport en

verenigingen, sportstimuleringsprojecten

gezond gedrag’ binnen de stichting.

en BOS

De CAO Onderwijs is van toepassing.

FOTO: GEERT HOVENS

binnen de stichting Prisma waarborgen
• met het oog op sportkennismaking,

• de visie en uitgangspunten van het
Basisdocument Bewegingsonderwijs

Wat doet de consulent?

gebruiken als kwaliteitsinstrument

1 Netwerkbijeenkomsten plannen.

• de betrokkenheid van de dertien scholen
garanderen

2 Agenda opstellen.
3 Verslagen maken.

• elke school levert een netwerker. Het net-

4 Informatie inwinnen.

werk bewaakt en voedt het bewegings-

5 Studiedagen regelen.

onderwijs. Het MT bekijkt en accordeert

6 Het Managementteam van de Stichting

de voorstellen. Elke school conformeert

Prisma blijvend op de hoogte houden

zich aan het Prismabeleid

(uitwisseling).

• netwerkers ontplooien zich als vakleraren.

7 Scholenbezoek (directie en netwerker).
8 Contacten met gemeenten en andere
instanties.

Eind 2003 heeft elke school een teamlid
naar voren geschoven, die de netwerker

9 Contacten met andere netwerken (regionaal en landelijk).

Werken op niveaus
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• Schoolse sportactiviteiten

• Structureel verankeren van vroegtijdig

De kerngroep van het intern netwerk

screenen sensomotoriek.

organiseert aan het einde van het school-

Slechts op twee scholen worden MRT-

jaar sportactiviteiten voor de bovenbouw.

lessen gegeven.

Netwerkers helpen mee in de voorberei-

Drie netwerkers beginnen in september

ding en uitvoering.

2009 aan de MRT-opleiding.

Daarnaast zijn ze een spin in de organisa-

Individuele hulp

tie van sport- en spellendagen op de

Wij denken dat een intern netwerk voor BO

eigen school.

binnen een stichting van basisscholen dé

• Bijscholing
methode Planmatig bewegingsonderwijs
• Minimaal eenmaal per jaar is er een studiemiddag van het netwerk.
• Aanschaf van specifieke materialen ten

oplossing is voor kwaliteit en continuïteit op

de meeste netwerkers nemen deel aan

het gebied van bewegingsonderwijs aan de

de landelijke studiedagen voor BO. In

basis. De netwerker is immers een teamlid.

2008 waren we ook van de partij op de

De lijnen naar de coördinator zijn kort en in

bijscholingsdag voor trendsporten in

de besluitvorming lees en hoor je de invul-

Nijmegen.

ling van de netwerker terug.

behoeve van het reguliere bewegingson-

Iedere netwerker kiest daar zijn eigen

derwijs, of de MRT.

favoriete workshops.

Juist: betrokkenheid en welbevinden!

• Certificering Sportactieve school.

Je informeert elkaar; je maakt je eigen

• Vergaderruimte, gebruik kopieer-

team enthousiast en regelt bepaalde
zaken centraal (netwerkbijeenkomst).

apparatuur.
• Screening bij jonge kinderen m.b.v.
Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen

Nieuwe uitdagingen

(Wim van Gelder en Hans Stroes). Legale

• Verlengstuk netwerker naar buitenschool-

versie geïnstalleerd op intranet.

Gemeente Helden is BOS-gemeente.
Het Intern Netwerk houdt twee-drie bijeen-

Correspondentie:

se sportactiviteiten?
ghovens@hetnet.nl

Inzet van combifunctionaris.

komsten per jaar, excl. bijscholingsdagen
en studiemiddag. De bijeenkomst is van
16.15-17.30 uur en wordt geleid door de
consulent. Deelname is bijna 100%. De

ADVERTENTIE

TRENOMAT SCHEIDINGSWANDEN

agenda wordt voorbereid door de kerngroep.
Er wordt gewerkt met een vaste agenda.
Agendapunten zijn:
• rondje scholen
• schoolse sportactiviteiten
• bijscholing
• aanschaf nieuwe methode voor BO
• MRT-activiteiten
• screening sensomotorische problemen bij
jonge kinderen
• materialenkast basisschool in de gymzaal
• jaarplan met perioderooster

De jongste generatie zaalscheidingen

• inventarisatie sportaccommodaties

Trenomat Acoustic ®

• takenpakket netwerker
• contacten met beheerders

•

Geluidsreductie en geluidsabsorptie in alle
zaaldelen door akoestisch wandmateriaal!

•

Ook voor renovatie en verbeteren van de
akoestiek in bestaande accommodaties!

• Prisma bedrijfsfitness
• speellokalen
• nieuwe werkvormen in het BO
(coöperatief leren)
• BOS.
Een paar van die punten nader uitgewerkt.
• Aanschaf nieuwe methode voor BO
Het is van belang om met elkaar op één
lijn te zitten daarom wordt er niet over
één nacht ijs gegaan. De gekozen methode moet een breed draagvlak hebben.
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De Graaf en van Stijn BV
Postbus 32
2420 AA Nieuwkoop
Tel: (0172) 57 97 20
Fax: (0172) 57 26 70
www.trenomat.nl
info@trenomat.nl

Al 40 jaar gespecialiseerd in nieuwbouw & onderhoud

