En verder

Good practice met de
leergang LO op de Pabo
In ter discussie van LO 5 2014 stond een stuk over een collega die haar uren LO
kwijtraakte. Dat het ook anders kan staat te lezen in dit artikel. Gerdie Deul werkt
als vakleerkracht én als groepsleerkracht op een basisschool in Alphen aan den Rijn.
Sinds anderhalf jaar staat achter haar naam in de schoolgids ‘beweegspecialist’.
Door: Gerdi Deul en Hans Dijkhoff

Vakleerkracht
Toen ik mijn diploma had gehaald, stelden collega’s de vraag of ik niet
ingezet kon worden als vakleerkracht.
Nu, zeven jaar later, heeft mijn school een beweegspecialist die bijna
de helft van alle gymlessen van de groepen 3 t/m 8 geeft. Collega’s
die zelf geen gym mogen geven, worden gedurende de gymlessen
ingezet als remedial teacher.
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In juni 2007 kreeg ik mijn diploma ‘vakspecialist bewegingsonderwijs’. In mijn Pabo-diploma zat al een reguliere gymbevoegdheid, maar ik wilde mijn interesse in bewegingsonderwijs
meer diepgang geven.
Ik werkte in die tijd op een groeiende school. Elk schooljaar
kwamen er collega’s bij. Helaas hadden de meeste van deze
nieuwe collega’s geen bevoegdheid voor het geven van lessen LO. We
losten dit probleem op door elke week een of twee lesuren van groep
te ruilen: Collega A gaf aan zijn of haar eigen groep gym en daarna
aan de groep van collega B, terwijl collega B aan zijn of haar eigen
groep en daarna aan de eigen groep een ander vak gaf.

Daarnaast maakt de beweegspecialist de gymlessen voor alle groepen, bewaakt de doorgaande lijn, onderhoudt contact met sportverenigingen, ondersteunt collega’s die zelf de gymlessen aan hun groep
geven, observeert en onderzoekt leerlingen die achterblijven in hun
motorische ontwikkeling, (naar aanleiding van deze onderzoeken
adviseert de beweegspecialist leerkrachten en ouders) ondersteunt
collega’s met leerlingen met een motorische beperking.

Invulling als bedoeld
Toen in 2004 de wet zo werd aangepast dat studenten van de Pabo
niet automatisch meer hun bevoegdheid hadden voor het geven
van lessen LO, was hetgeen hierboven staat eigenlijk de achtergrond
waarom de wet in het leven was geroepen: groepsleerkrachten die
de interesse hebben om gymlessen te geven en daarvoor een extra
cursus hebben gevolgd.
Speciaal voor scholen waar in de formatie moeilijk geld is vrij te
maken voor een vakleerkracht (eerstegraads) bijvoorbeeld omdat de
school (te) klein is, krimpt of in een gebied staat waar de bevolkingsdichtheid lager is, is dit een ideale oplossing om toch kwaliteit te
leveren.
Gerdi Deul is ervoor gegaan en doet het goed! Zo goed zelfs dat haar
schoolleiding zegt dat de beweegspecialist de motor is van ons bewegingsonderwijs! De school wil niet meer zonder! �❚
Contact:
gedeul@xs4all.nl
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