Schoolsport

Juryrapport verkiezing Sportiefste
VO-school van Nederland 2014
De jury aan het woord
Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) is de sportiefste school in
het voortgezet onderwijs van Nederland 2014. Op 21 mei tijdens
de finaledag van de verkiezing Sportiefste VO-school heeft een
jury, bestaande uit Cees Vervoorn, Jorg Radstake, Miriam Appelman
en Jorieke Steenaart (secretaris) de school gekozen uit vijf
genomineerde finalisten.
Door: Jorieke Steenaart

D

De verkiezing is voor de zevende keer door de KVLO, georganiseerd, in samenwerking met NOC*NSF, de gemeente
Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam (Academie
voor Lichamelijke Opvoeding).

Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

De OSB is een voorbeeld voor andere scholen als het gaat om het stimulerende beleid op het gebied van bewegen en sport zowel binnen
als buiten lestijden. Ze realiseert een hoge sportparticipatie door de
inzet van eigen activiteiten gericht op de behoeften van iedere leerling
en opgenomen in het schoolbeleid. Behalve de titel ontving de winnende school tevens een waarde cheque van €6000,-.
Open Schoolgemeenschap Bijlmer zorgt met haar visie hoofd, handen
en hart dat sport en bewegen voelbaar is in de aderen van de directie,
secties en leerlingen. Er is een grote betrokkenheid van de leerlingen
door de inzet van mentoren op het gebied van sportstimulering. Er is een
hoge deelname van leerlingen aan het naschoolse sportaanbod.
“OSB heeft mij in het leventje gerold van bewegen en sport en daar ben
ik heel blij mee.”, was een uitspraak van een van de leerlingen van OSB.
De andere vier finalisten, (Vellesan College, IJmuiden, Develstein College, Zwijndrecht, Blariacum College, Venlo en het Christelijk Lyceum,
Veenendaal ontvingen ieder een waardecheque van €1.500,-. De
prijzen zijn beschikbaar gesteld door de firma’s Bosan, Janssen-Fritsen,
Nijha en Schelde Sports.
De prijs voor beste podiumpresentatie is gewonnen door het Christelijk
Lyceum uit Veenendaal. In een flitsende show kwamen bekende, maar
ook minder bekende sporten voor het voetlicht. Daarmee verdiende
de school met haar leerlingen de publieksprijs; een mooie beker.
De vijf scholen waren zeer aan elkaar gewaagd en hebben het de
jury ontzettend moeilijk gemaakt. Alle vijf de scholen zetten in hun
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(school)beleid goed in op de volgende punten:
1. Zorgen voor een actueel en vernieuwend regulier beweeg- en
sportaanbod (binnen school)
2. Het creëren van een sportieve cultuur op de school met bewegen
en sport als belangrijk onderdeel van de school.
Ook de gezonde leefstijl is bij de scholen structureel opgenomen
in het beleid van de school.
3. Een divers en aansprekend naschools sportaanbod met verenigingen en andere externe partners
4. Goede randvoorwaarden voor het geven van kwalitatief verantwoorde lessen Lichamelijke Opvoeding (LO)
5. LO als examenvak in zowel het vmbo (LO2) en havo/vwo (BSM)
6. Samenwerking met en ondersteuning van opleidingen voor
professionals in de sport.
7. Leerlingen actief stimuleren om naast de school ook deel te
nemen bij een vereniging of naschools sportaanbod. Alle scholen
behaalden een zeer goede (en/of hoge) sportdeelname onder de
leerlingen.
8.Actieve inzet op gezonde leefstijl door schoolbreed beleid, met
screening van de leerlingenpopulatie op gezondheidsfactoren.

Het Develstein College
Het Develstein College zet naast bovengenoemde punten ook in
op een signaleringsprogramma (met betrekking tot eventuele
motorische achterstanden) voor de aanstaande brugklassers en
een grote betrokkenheid van partners op het gebied van actieve
leefstijl. De vaksectie weet zich te onderscheiden door goede
planvorming, door als sectie een lijn te trekken, door goede inhoudelijke afstemming en samenwerking en door enthousiasme meer
partijen en partners (zowel binnen- als buitenschools) aan hun vak
te binden. Hierdoor weet de vaksectie haar directie te overtuigen
om te blijven inzetten op sport als belangrijke pijler van de school.

Kortom, deze vaksectie maakt haar slogan ‘Altijd in beweging’ meer
dan waar.

Vellesan College
Het Vellesan presenteert zich met ‘What you see is what you get’.
Met LO en dans als examenvak richt de school zich op drie pijlers: uitdagend onderwijs, ruimte voor talent en sportieve participatie. Binnen
de lessen LO wordt er actief gewerkt met iPads/digitalisering in de
les. De vaksectie liet zien dat zij de leerlingen goed screenen en zo
een duidelijk overzicht krijgen hoe het ervoor staat op het gebied van
actieve leefstijl en sportparticipatie. Zij schrijven op basis van deze
data zelfs een beknopt handelingsplan op basis van de leefstijlfactoren en sportparticipatie om de leerlingen verder te helpen in zijn
deelname aan de bewegingscultuur.

Christelijk Lyceum Veenendaal

Blariacum College
Het Blariacum College nam al voor de derde keer deel aan deze
verkiezingen en heeft het motiveren van de leerlingen om te
sporten als missie van de school gesteld. “Geregeld bewegen voor
een gezonder leven” ,met onder andere het project IRUN2BFIT,
de gezonde schoolkantine, het project SHAPE en de knipkaarturen
bereiken zij een zeer hoge sportparticipatie onder de leerlingen.
70% van de leerlingen is lid van een vereniging! De vaksectie
heeft ook het evalueren geheel eigen gemaakt naar aanleiding
van deelname aan het KWALO (kwaliteitstraject LO), zij monitoren
alle ontwikkelingen en laten zich lokaal en landelijk steeds meer
zien. Het is dus niet onterecht dat het Blariacum al voor de derde
keer in de finale staat van de sportiefste VO schoolverkiezing.
Wij zijn enorm trots op deze secties en scholen die, net als wij, het
belang in zien van goed leren bewegen en wij hopen dan ook dat
zij andere scholen inspireren en verder willen helpen op deze weg.
Ook willen wij de docenten en studenten van de hogeschool van
Amsterdam enorm bedanken voor de inzet en organisatie van
deze verkiezing en het beschikbaar stellen van hun mooie accommodatie. Alle leerlingen en docenten hebben mogen genieten
van een divers en uitdagend programma gegeven door professionele docenten en/of studenten/trainers.

Foto: Hans Dijkhoff

De sectie van het Christelijk Lyceum Veenendaal heeft laten zien dat
zij bedreigingen kunnen omzetten in kansen. Nu staat de vaksectie
als een huis, werken zij gezamenlijk aan leerplannen, intervisie,
nemen zij verantwoordelijkheid en maken zij afspraken rondom de
kwaliteit van het vak. Teamteaching en intervise zijn hierbij de sleutelwoorden. Zo zorgen zij gezamenlijk voor de borging van kwaliteit
om ten behoeve van de leerlingen een uitdagend programma met
doorlopende leerlijnen (van binnen- naar buitenschools leren sporten
en bewegen) neer te zetten. De vaksectie weet meer en meer een
brug te slaan tussen het vak LO en de andere vakken, maar ook
tussen het vak LO en haar (sportieve) omgeving buiten de school.
‘Aan sport en bewegen op het CLV doet elke leerling mee’. Door een

veelzijdig programma met veel
keuzemomenten worden leerlingen
gestimuleerd eigenaar te worden van
hun eigen leerproces.

Winnaar OSB en de andere prijswinnaars

Contact:
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