PRAKTIJK

Schoolatletiekdag
met Athletics Challenge
Het outdoor seizoen van de Schoolatletiekdagen komen er weer aan.
Een dag waar kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs op een
actieve en leuke manier kennis kunnen maken met de atletieksport.
Met Athletics Challenge is het mogelijk om deze actieve en leerzame
dag eenvoudig en snel voor jouw leerlingen te organiseren.
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Athletics Challenge
Athletics Challenge is een toernooi dat tijdens
een Schoolatletiekdag ingezet kan worden. Dit
toernooi is in de vorm van een meerkamp en
bevat uitdagende onderdelen voor de kinderen. De essentie van atletiek komt terug in
het toernooi, want alle onderdelen gaan over
hoger, verder en sneller; hoger springen, verder
werpen en sneller lopen. De onderdelen bevatten eenvoudige meettaken en zo min mogelijk
regels, waardoor het voor leerkrachten én leerlingen makkelijk toepasbaar is. De leerlingen

hebben meerdere pogingen per onderdeel en
weinig wachttijd zodat ze lekker veel in beweging blijven.
De meerkamp duurt ongeveer drie uur waarbij
elke klas opgedeeld wordt in vier teams. Elke
klas heeft zijn eigen poule, dus strijden de leerlingen tegen klasgenoten van hun eigen leeftijd
en eigen niveau. Hierdoor is de beleving voor
de kinderen het grootst. Het toernooi bestaat
uit zes onderdelen: drie teamonderdelen en
drie individuele onderdelen.

Hulpmiddelen
Om de organisatie van dit toernooi zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn er verschillende
tools ontwikkeld:
· tijdschema
· materiaallijst
· instructiekaarten
· online scoreverwerking
· eigen diploma.

Tijdschema
In het tijdschema van Athletics Challenge is de
hele planning vastgelegd. Hierin staat precies
op welke tijd, welke klas, welk onderdeel
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het klassement is per leeftijdsgroep of opgesplitst in jongens en meisjes, op onderdeel of op
vereniging. Alles online op één website.

Eigen diploma

gaat doen. In deze planning is ook rekening
gehouden met de ontvangst, de aankomst, de
gezamenlijk warming-up en de prijsuitreiking.

Na het toernooi is het altijd de grote vraag:
welk team is de grote winnaar? Vanuit het
scoreformulier zijn de punten per team en
individueel gemakkelijk op te tellen en is de
winnaar bepaald. Maar met de ontwerptool
kan iedere leerling zijn eigen, persoonlijke
diploma krijgen. Het diploma is zelf samen
te stellen door online onderdelen van de
Schoolatletiekdag toe te voegen en gegevens als
de naam van de school en datum in te vullen.
Dit ontwerp ontvang je kosteloos in PDF via de
mail. Vervolgens kun je het diploma in de juiste
aantallen laten afdrukken, zodat je alle leerlingen een atletiek diploma kunt geven!

Doen!
Materiaallijst
Er zijn verschillende materiaallijsten waarop
staat wat je in het algemeen nodig hebt om het
toernooi te organiseren en welk materiaal je
nodig hebt voor de specifieke loop-, werp- en
springonderdelen. De algemene materiaallijst
herinnert je eraan dat je startnummers nodig
hebt, een jurytafel, klemborden, EHBO koffer
en versnaperingen voor de kinderen. De specifieke materiaallijst per onderdeel zorgt ervoor
dat je materialen als pylonen, paaltjes, stopwatches en schuimblokken niet vergeet mee te
nemen.


Kennismaken met
atletiek

Wil je graag de Athletics Challenge gebruiken
om jouw Schoolatletiekdag te organiseren? Ga
dan naar www.atletiekservice.nl en ga naar
‘Atletiek en School’. Hier vind je alle benodigde informatie om je Schoolatletiekdag tot een
actief en leuk succes te maken.

Instructiekaarten
Per onderdeel zijn er handige instructiekaarten.
Op deze kaart staat ook welk materiaal je nodig
hebt, wat de rol van de atleet is, wat de rol
van het jurylid is en een uitgebreide tekening
van de situatie van het onderdeel. Bij bijvoorbeeld hordenlopen laat je de kinderen zo snel
mogelijk naar de finish sprinten en moeten ze
hierbij over mini horden springen om zo de
beste tijd neer te zetten. Dit is een individuele
prestatie, maar er zijn ook teamonderdelen.
Bij estafette lopen de kinderen van de ene
naar de andere pilon en geven ze het stokje
door aan hun teamgenoot in het wisselvak.

Online scoreverwerking

Contact:
dorien.vanderburg@atletiekunie.nl

Tijdens het toernooi moeten de scores
bijgehouden worden. Online via www.
atletiek.nu kan dit heel gemakkelijk en
overzichtelijk. De eerste wedstrijd kun
je kosteloos uitproberen, waarbij er
een goede klantenservice is om je te
helpen en adviseren voor, tijdens en
na het toernooi. In dit programma kan
je je Schoolatletiekdag aanmaken en de scores
invullen. Daarna kan je overzichtelijk zien wat
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