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OLYMPISCH LESPAKKET
BEIJING 2008 GELANCEERD
In het Olympisch Stadion is op 6 februari jongstleden het Olympisch Lespakket
Beijing 2008 gepresenteerd. Voor de eerste keer is dit geheel digitaal toegankelijk. Het lespakket is een uitgave van NOC*NSF en het Olympisch Stadion Amsterdam en is bedoeld voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs.
De aftrap werd verricht door Erica Terpstra, voorzitter van NOC*NSF. Ook Marije
Smits, atlete en ambassadeur van het Nederlands Paralympisch Team, woonde de
kick-off bij. Door: Michelle Westra

Het Olympisch Lespakket over de Olympi-

SPORT IS FUN!

sche en Paralympische Spelen in Beijing is

De Olympische ringen kennen we allemaal, maar waar staan

in samenwerking gemaakt met KlasseTV,

deze ringen eigenlijk voor? En wist u dat het eerste Olympi-

een internetportal voor het onderwijs. Het

sche vuur in 1928 in Amsterdam is ontstoken? Inmiddels is de

Olympisch lespakket is voor de eerste keer

Olympische vlam één van de belangrijkste symbolen van de

volledig digitaal beschikbaar en zeer inter-

Olympische Spelen, die overigens bol staan van symboliek,

actief van opzet.

gerespecteerde waarden en normen en tradities.
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Het Olympisch lespakket behandelt deze, en vele andere
thema’s in het kader van de Olympische Spelen.
Door middel van zowel klassikale lessen, sportlessen als zelfstandige opdrachten worden kinderen betrokken bij het
grootste sportevenement in de wereld. Ze leren over en beleFOTO: BASTIAAN HEUS

ven alle facetten van sport, bijvoorbeeld fair play: respect voor
jezelf, voor je tegenstander, regels en de scheidsrechter.
Daarnaast komen natuurlijk helden en ‘winnen en verliezen’
aan de orde. De centrale boodschap is vooral: sport is fun!
Kinderen ontdekken het nieuwe Olympisch lespakket
De ambassadeurs van het Nederlands Olympisch Team en het
Nederlands Paralympisch Team hebben een prominente rol
in het lespakket. In de bijbehorende videoclips vertellen ze

THEORIE EN PRAKTIJK

onder andere over hun voorbereidingen op de Olympische

Voor een complete Olympische belevenis behoort een Olym-

Spelen, de verwachtingen, bijgeloof en doping.

pische sportdag op school of een bezoekje aan het Olympisch
Stadion bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Tijdens zo’n

PERFECTE AANSLUITING OP KERNDOELEN IN HET

Olympische sportdag mogen de leerlingen op de echte Olym-

BASISONDERWIJS

pische grond sporten en kunnen ze een bezoekje brengen aan

Natuurlijk is bij de ontwikkeling van het lespakket stilgestaan

het interactieve museum dat in het Olympisch Stadion

bij de aansluiting van het lesmateriaal op de diverse kerndoe-

Amsterdam gevestigd is.

len in het basisonderwijs. Verschillende vakken komen aan
bod, en in de bij het lespakket geleverde docentenhandleiding

BESCHIKBAARHEID

kunt u precies nalezen welke kerndoelen in welke lessen

Het lespakket voor alle basisscholen beschikbaar.

behandeld worden. Een aantal vakken, zoals aardrijkskunde,

Geïnteresseerde scholen kunnen het lespakket aanvragen via

geschiedenis en lichamelijke opvoeding komen bij iedere

www.klassetv.nl. Het lespakket is gratis voor abonnees van

groep aan de orde.

KlasseTV, niet-abonnees betalen € 24,95. Eén lespakket is
voldoende voor een hele school.

Het digitale Olympisch lespakket bevat genoeg materiaal voor
het verzorgen van vier á vijf lessen (projectweek) in de klas.

Wilt u meer informatie over een sportdag in het Olympisch

De lessen zijn beschikbaar voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.

Stadion? Neem dan contact op met Stichting Exploitatie

Daarnaast bevat het lespakket beschrijvingen van sportlessen

Olympisch Stadion Amsterdam, via tel.: 020 305 4400 of per

die volledig passen binnen het Olympische thema.

e-mail: office@olympischstadion.nl.
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