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PX
VO

WERPEN (ATLETIEK) IN HET
BASISDOCUMENT
ONDERBOUW VO
In dit artikel uit het Basisdocument VO gaat het over de leerlijn werpen. In vorige artikelen heeft u kennis kunnen maken met andere activiteiten uit dit boek. Ook hier hebben we ervoor gekozen om dezelfde opbouw te laten zien zodat de consistente structuur in het document steeds duidelijker wordt.
We laten een aantal kernactiviteiten zien zowel uit de oriëntatie- als uit de uitbouwperiode. Bij sommige kernactiviteiten staan ook de deelnameniveaus vermeld.
Door: Dic Houthoff

DEELNAMENIVEAUS

‘ELKE KANT HEEFT TWEE MEDAILLES…’

De deelnameniveaus worden beschreven voor twee perioden:

Een eerste indruk bij het lezen van het document zou kunnen

de oriëntatie- en de uitbouwperiode. Er worden vier deelna-

zijn: ‘Wat is hier nou het vernieuwende aan…?!’

meniveaus beschreven: basis-, vervolg-, gevorderd en zorgni-

‘De meeste activiteiten doen we toch al…!?’

veau. Basisniveau moet door vrijwel alle leerlingen haalbaar
zijn. Vervolgniveau is voor ongeveer de helft van de klas haal-

Dezelfde kant van de andere medaille geeft wellicht een ander

baar, terwijl de gevorderden zo’n 20% van de leerlingen zijn.

beeld te zien.

Het zorgniveau is de kleinste groep: deze leerlingen hebben

Waarom zouden we die LO-activiteiten die bij kinderen een

moeite om succesvol mee te doen op het basisniveau. Zij ko-

positieve beleving oproepen weglaten? Zonde van al het werk

men in aanmerking voor extra ondersteuning.

dat door docenten in de loop van de jaren is ontwikkeld en
uitgeprobeerd.

‘Hoe manifesteren zij zich in een aangeboden kernactiviteit…?’

Wat is dan het vernieuwende?

De beschrijving van de kernactiviteiten en de daarbij verschil-

• Het opnemen van actuele sportactiviteiten in het onder-

lende beschreven deelnameniveaus is bedoeld om docenten

bouwprogramma. Zoals golf, klimmen, skaten, mountain-

een beeld te geven hoe hun leerlingen op verschillende

biken e.d. Maar dat gebeurt al volop bij LO1? In het docu-

niveaus kunnen deelnemen binnen de beschreven kernacti-

ment staat beschreven hoe en waarom het zou kunnen in

viteiten. De in het document gekozen voorbeelden zullen voor
velen bekend voorkomen en zijn ook als zodanig bedoeld.
Iedere sectie is vrij om eigen kernactiviteiten te kiezen maar
het is wel zaak om te kijken op welk deelnameniveau de leerlingen actief zijn.

de onderbouw.
• LO zou meer sportoriënterend moeten zijn. Wat anders is
dan sportgericht. Zie het begin van ieder nieuw hoofdstuk
met de verwijzing naar ‘Verschijningsvormen’.
• Voor het eerst een uitgewerkte beschrijving van deelnameniveaus van de leerlingen binnen een (kern)activiteit. Die
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vragen en bevestiging op kan roepen voor de docent:

Een leuk werpspel tot slot…

’Wat goed om te zien dat bijna iedereen het basisniveau

‘De knuppel in het …’

haalt. De opbouw en inhoud van de lessen heeft de leerlingen geraakt. En de ‘afsluitende’ kernactiviteit is voor hen

Correspondentie: dic_t_houthoff@zonnet.nl

precies goed’.
• Een bredere visie op gezond bewegen vertaald in veilig bewegen, vitaal bewegen en fitter bewegen.
• De vier sleutels als verschillende invalshoeken voor de

Rectificatie

lesinhoud te weten: bewegen verbeteren, bewegen regelen,

De praktijkartikelen atletiek ‘Lopen (1, 2 en 3) van hinder-

gezond bewegen en bewegen beleven.

nislopen (BO) naar hordelopen (VO)’ die verschenen zijn in

• Het document is geen methode. Dus kan iedereen werken

jaargang 2007 nummer 10, 11 en 12, zijn geschreven door

vanuit de eigen werksituatie en de inhoud op maat gebrui-

Dico Rouw en Bas Baremans. Bij de artikelen stond alleen

ken. Maar het zou wel moeten leiden tot een positieve kriti-

de naam van Dico Rouw vermeld.

sche blik naar het eigen LO-programma.
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FOTO: ANITA RIEMERSMA

De meeste activiteiten doen we toch al…
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