SCHOOLSPORT / TOPIC

Juryrapport Verkiezing
Sportiefste basisschool
van Nederland 2017

Op 12 april tijdens de finaledag van de verkiezing ‘Sportiefste basisschool
van Nederland’ (een gezamenlijk initiatief van de KVLO en NOC*NSF) heeft
een jury De Vijf Hoeven uit Tilburg als sportiefste basisschool van Nederland
gekozen.
TEKST JORIEKE STEENAART

U

it alle inzendingen zijn acht scholen
uitgekozen om mee te doen met de
landelijke finaledag. Onderstaande
scholen waren genomineerd
vanwege hun vooruitstrevende beleid op het
gebied van bewegen en sport in en rondom de school en werden op 12 april door de
Hogeschool Arnhem Nijmegen (Academie voor
Lichamelijke Opvoeding) verwelkomd. Daar
vond de strijd om de titel ‘Sportiefste basisschool van Nederland 2017’ plaats.
1 Columbusschool (Almere)
2 Aurora (Almere)
3 De Zefier (IJmuiden)
4 Brede school Hatert (Nijmegen)
5 De Vijf Hoeven (Tilburg)
6 La Res (Enschede)
7 De Silvester-Bernadette school (Helmond)
8 Huizingaschool (Amsterdam)

Presentaties en ondervragingen
Na de spetterende podiumpresentaties van
alle acht de scholen namen de leerlingen
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Columbus
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en hun docenten deel aan een sportief
programma georganiseerd en begeleid door
docenten en studenten van de Hogeschool
van Nijmegen. Bij bossaball, dans, YouFo,
taekwando , freerunning, kickboksen en nog
veel meer hebben de kinderen gedurende deze
dag hun beste beentje voorgezet en heerlijk
gesport. Het enthousiasme spatte er vanaf.
Ondertussen werd van iedere school de directie,
de vakleerkracht LO en een leerling door een
deskundige jury bevraagd. Iedere school kreeg
de gelegenheid om zich in vier minuten te
presenteren (al dan niet met digitale ondersteuning) en vervolgens had de jury allerlei
vragen voor het panel. Het was tijdens deze
bevraging genieten omdat de scholen zoveel
voor elkaar weten te boksen op het gebied van
bewegingsonderwijs, naschools sportaanbod,
gezonde leefstijl, ondersteuning bij het beter
leren bewegen, sociale vaardigheden, een actief
schoolplein maar ook het samenbrengen van en
samenwerken met partners op het gebied van
bewegen en sport. Hieronder worden kort een
paar opvallende punten benoemd van iedere
genomineerde school.
De Columbusschool Almere
De Columbusschool is een school die een rolmodel voor andere scholen vervult. Zij hebben een
bewezen goede basis: iedere leerling, dus ook de
kleuters, krijgen voldoende beweegtijd verzorgd
door een vakdocent. Door de verlengde lestijd
krijgen alle leerlijnen, verwerkt in de jaarplanning, ruim de aandacht. De leerlingen kunnen
activiteiten herhalen, de lessen zijn effectiever
en daarmee het leerrendement hoger.
De vaksectie van Columbus is een rolmodel voor
andere scholen door o.a.:

• het Volgmij leerlingvolgsysteen wat zij hebben
opgezet
• de jaarplanning waarmee zij werken
• de tutorgym, waarin leerlingen groot worden
gemaakt en een juf/meesterrol op zich nemen
• gymplus en sportplus.
De kracht van de Columbusschool is dat zij deze
expertise niet alleen bij zichzelf houden maar
ook delen met andere scholen. Ze zijn daarmee
voorbeeld stellend voor de andere scholen in
Almere.
Ook was de jury onder de indruk van de krachtige pedagogische omgeving die de school en
de vakdocenten LO neerzetten. Door ‘positive
behaviour support’ weten zij leerlingen te raken
en te motiveren, zoals de ‘secret mission’ waarmee zij leerlingen met gedragsproblemen op een
positieve manier bij de les weten te betrekken.
Het pedagogische klimaat wordt gedurende het
gehele bewegen in en rondom de school geborgd
en dat is een krachtig punt!


Zefier

De Silvester Bernadette School, Helmond
Deze school is de enige met een vakleerkracht
bewegingsonderwijs in Helmond en omstreken.
Een mooi voorbeeld van hoe een kleine school
groots kan inzetten op het gebied van bewegen
en bewegingsonderwijs. Hier komt duidelijk
naar voren wat een vakdocent kan toevoegen
aan de school en het niveau van bewegingsonderwijs en verwante activiteiten in en rondom
de school als een vakleerkracht volledig in dienst
van de school is. Naast de vakdocent is ook een
vakdocent vanuit JIP in dienst om de kleuters
bewegingsonderwijs te geven en de MRT te
verzorgen voor leerlingen die bij de screening
opvallen door hun achterstand. Een mooie tandemwerking waarin alle leerlingen de zorg en
aandacht krijgen die zij verdienen.
In een oriëntatie op vernieuwend onderwijs is
de school nog meer gaan inspelen op de beweegbehoefte door in te zetten op coöperatieve
werkvormen. Tevens is het plein aangepakt om
zo het bewegen breder in de school te stimuleren. Het naschoolse sportaanbod is vrijwillig en

gebeurt in samenwerking met stichting LEF die
ook aan thuisbezoeken doet om zo ondermeer
de betrokkenheid met de school en thuis te vergroten. Bewegen en gezonde leefstijl is geborgd
in alle lagen, in beleid, in middelen. Een mooi
voorbeeld van hoe groot denken ook in een kleine omgeving tot succes leidt.
De Zefier, IJmuiden
De wijk in de gemeente IJmuiden is een aandachtsgebied waarin De Zefier zich als stoere,
actieve basisschool zich presenteert met veel
dynamiek en de durf om uit te proberen. De
school bestaat nog niet zo lang en in korte tijd
heeft het team veel weten neer te zetten zonder
daarbij te leunen op de inzet van subsidies. Er
is een mooie samenwerking van de vakleerkracht met de buurtsportcoach ontstaan en een
concreet plan ontwikkeld om het bewegen in
en rondom de school te stimuleren. Naast de
lessen bewegingsonderwijs realiseert De Zefier
de ‘daily mile’, het GIDS-(gezond in de stad)
project, goede verwijzing in samenwerking met
fysiotherapeuten, een naschools sportaanbod,
zwemprojecten: onderhouden van de zwemvaardigheid en een actieve ouderraad voor de
inzet van bewegen in en rondom de school. Ook
heeft de Zefier een mooie verbinding gemaakt
met de verenigingen uit de omgeving. Kortom
een school die in haar korte looptijd al een hoop
heeft gerealiseerd op het gebied van bewegen in
en rondom de school.
Huizingaschool, Amsterdam
De Huizingaschool realiseert zich dat zij gezegend zijn met een gemeentebestuur dat erg
inzet op sport. Wat de Huizingaschool uniek
maakt is dat bewegen in de school verweven
zit, kinderen bewegen al tussen de klaslokalen: ze krijgen les in units in diverse lokalen
van diverse docenten. Ook krijgen zij drie keer
per week bewegingsonderwijs en op woensdag keuzelessen aangeboden. Waarmee de
Huizingaschool zich onderscheidt van andere
scholen is dat kinderen sturend zijn in wat zij
willen doen en leren in de lessen bewegingsonderwijs. De kinderen krijgen de ruimte en zijn
autonoom in wat zij leren. Ze maken zelf de
keuzes en ontdekken waar ze goed in zijn en
waarin zij zich willen ontwikkelen. De autonomie van de kinderen is in de gehele school
geïntegreerd en de kinderen zijn dus gewend
aan de vrije keuze die zij krijgen en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.
Amsterdam doet veel aan naschoolse activiteiten, echter de Huizingaschool is daarvan
afgestapt en heeft zelf een omnisportvereniging
(sportveel@Jacob Geel) opgezet en daarmee een


Silvester Bernadette School
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Huizingaschool

La Res
leerlingen worden doorverwezen door de eigen
vakleerkracht.
La Res laat zien door samen te werken en verbindingen te leggen, dat je al vroeg kan werken
aan de basis voor een leven lang bewegen.

eerlijke situatie gecreëerd voor de kinderen. Zij
kunnen nu in de buurt sporten en elke dag is er
aanbod in de eigen gymzaal. De vakdocent heeft
een kartrekkersrol in deze omnisportvereniging
en ook beleidsmatig is dit geborgd. Evenals dat
iedere leerling drie beweegmomenten in de
week heeft die verzorgd wordt door de vakdocent. Zo kan samenwerkend leren ook binnen
het bewegingsonderwijs slagen.


Aurora

Foto's
Hans Dijkhoff
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Contact
schoolsport@kvlo.nl

La Res Enschede
Bij La Res staat de leerling centraal en is de
leerling eigenaar van zijn eigen leerproces.
Zelfregulatie is daarbij een speerpunt. Alle
leerlingen krijgen drie keer per week bewegingsonderwijs waarvan twee keer van de vakdocent.
Ook is de vakdocent betrokken bij de peuters
van de opvang, hier wordt al een start gemaakt
met leren bewegen.
La Res springt eruit op het gebied van topsport.
Zij zijn een topsportvriendelijke school, topsporters worden gefaciliteerd door flexibele onderwijstijden en kunnen verlof nemen voor trainingen, wedstrijden etc.. Ook werkt de school met
de talentenscan in samenwerking met de HAN,
waarin aan de hand van motorische vaardigheden maar ook persoonlijkheidskenmerken gekeken wordt of de leerling in aanmerking komt
voor extra gym (om talent de ruimte te geven).
Door de flexibele onderwijstijden is er niet
alleen ruimte voor de topsporters om hun
onderwijs in te richten maar ook voor initiatieven als een dansgroep onder schooltijd.
Leerlingen nemen verlof om hieraan deel te
nemen. Ze zijn dan vrij in hun keuze waarvoor
zij hun verlof inzetten, voor kinderen die niet
doorstromen naar een vereniging is dit een stimulans om hen toch aan het bewegen te krijgen
naast de lessen bewegingsonderwijs.
De vakdocent verzorgt ook de MRT-lessen,
deze zijn ook open voor kinderen uit de wijk.
MRT-testen worden al vroeg uitgevoerd zodat
er tijdig gestart wordt met het begeleiden. De
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Aurora
Motto van Aurora is ‘Volop in beweging’, dat
kwam in de presentatie wel naar voren. De
enthousiaste vakdocente lichtte de jury in over
de wijze waarop zij volop in beweging zijn:
• de kleuters die drie keer per week gym hebben van de vakdocent
• groepen 3-8 die ook drie keer per week van
de vakdocent les hebben
• bewegen in de klas is een integraal onderdeel
van het onderwijs in het klaslokaal. Team
talento of shape in school wordt veelvuldig
door de groepsdocenten gebruikt als energizer
• er worden de interne en externe toernooien georganiseerd twee keer per week is er
gelegenheid om naschools te sporten waarin
veel verenigingen worden betrokken die ook
clinics onder schooltijd verzorgen MRT-lessen
worden verzorgd door de vakdocent de
school werkt met een expertiseteam sport in
de school, is samengebundeld en niet meer
alleen in het takenpakket van de vakdocent.
Zo wordt het een breed gedragen onderdeel
van de school
• leerlingen worden betrokken bij het aanbod
en de invulling van bewegen in en rondom
de school door het houden van enquêtes.
Kortom Aurora Almere zet bewegen op de
kaart.
Brede school De Hatert
De Hatert laat zien dat samen de krachten bundelen tot mooie resultaten kan leiden.
Het vormen van een sportteam vanuit de twee
scholen samen en de brede inzet die zij samen
leveren op het gebied van bewegen in en rondom de school, levert hen veel op. Samen weten
zij een breed naschools sportprogramma voor
kinderen uit de wijk en van de brede school
neer te zetten en wel voor vier dagen in de
week! Met veel extra inzet van stagiaires en de
nauwe samenwerking met de HAN creëren zij
extra aandacht voor de leerlingen en de bijhorende leerlingbegeleiding.
De Hatert zet sterk in op de betrokkenheid van
leerlingen en van ouders. Door het vormen van
een jeugdsportraad zorgen zij voor de inspraak
van de kinderen op de thema’s bewegen en
gezonde leefstijl binnen de school. De betrokkenheid van ouders wordt gestimuleerd door
het afgeven van een apart sportrapport bij het
schoolrapport. Door dit rapport komen ouders

op rapportgesprek en komt de vakleerkracht in
contact met de ouders. Zo is er tijd en ruimte om over de leerling en zijn beweegniveau
en mogelijkheden te praten. Hierin kan ook
worden doorverwezen en worden geadviseerd.
Een mooie manier om zo samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het stimuleren van
bewegen onder de kinderen.
De Vijf Hoeven, Tilburg
De Vijf Hoeven is ook voor de derde keer genomineerd voor de Sportiefste basisschoolverkiezing en dit keer was ‘driemaal is scheepsrecht’.
Het enthousiasme spatte van het scherm en ook
de nieuwe directrice liet zien dat zij stond voor
de missie ‘Plezier hebben, houden en krijgen
in bewegen’. De Vijf Hoeven ademt bewegen
in al haar facetten: op het plein, verzorgde
accommodaties, binnen het schoolgebouw, in
de klas, elke dag bewegen voor elke leerling,
voorschoolse- en tussenschoolse sport, sportieve en betrokken docenten. Kortom bewegen
is onlosmakelijk verbonden met de school en
beperkt zicht niet alleen tot de gymzaal.
Ook beleidsmatig is bewegen geborgd door
in te zetten op een expertteam en een vast
budget voor sport te reserveren. De Vijf Hoeven
werkt aan het duurzaam maken van haar
missie, bewegen zit in het DNA van de school
en daarom krijgt ze de zeer welverdiende titel
Sportiefste school van Nederland.

Conclusie
Uit voorgaande beschrijvingen wordt wel duidelijk dat het vuur na aan de schenen van de
jury werd gelegd. De vakkundige jury bestond
uit afgevaardigden van de PO-Raad, NOC*NSF,
KVLO en de Gezonde School. De voorzitter
van de jury Wim Ludeke, bestuurslid van de
PO-Raad, roemde alle scholen die meededen
aan de finale: ‘Het was kiezen tussen de besten.
Het ging echt om details. Alle acht scholen zijn
voorbeelden van hoe het moet en hoe het kan.’
De Vijf Hoeven kwam als winnaar uit de bus
omdat zij zich wisten te onderscheiden omdat:
• bewegen in het DNA van de school zit
• zij elke dag bewegen voor iedere leerling
weet te bewerkstelligen met alle samenwerkingspartners lijntjes weet te leggen en zo
gezamenlijk inzet op bewegen in en rondom
de school en hen weet te verbinden aan de
missie van de school gezonde leefstijl binnen
de school een normaal goed is iedere leerling
de beweegaandacht krijgt die het verdient
van zorgniveau tot topsporttalent bewegen
geïntegreerd is met andere vakken en andere
schoolmomenten waardoor leerlingen bewegen als onlosmakelijk onderdeel zien van hun
gehele schooldag
• de school leerlingen gedurende de hele
schooldag beweegmomenten aanbiedt:

voorschools sporten, tussen-en naschools
sporten, iedere dag bewegingsonderwijs en
nog bewegen in de klas!
De Vijf Hoeven uit Tilburg mocht met de hoofdprijs naar huis, een cheque met een waarde van
€2000,-. De andere zeven scholen kregen een
welverdiende tweede plaats en ontvingen ieder
een cheque met een waarde van €1000,-. De
cheques zijn beschikbaar gesteld door de firma’s
Bosan, Janssen-Fritsen en Nijha en werden uitgereikt door de Wim Ludeke in samenwerking
met de wethouder van sport van de gemeente
Nijmegen mevr. R.Helmer.
De podiumprijs ging naar de Hatert uit
Nijmegen van alle spetterende podiumpresentaties die voorbij kwamen wisten zij de show
te stelen. Zij lieten in hun presentatie de kracht
van onderlinge samenwerking uitstekend zien.
De leerlingen brachten deze boodschap met
veel enthousiasme. Zij ontving een cheque met
een waarde van €1000,- beschikbaar gesteld
door gymspullen.nu.
Alle leerlingen en begeleiders kregen een
gezonde lunch aangeboden door van leeuwen
Catering van cateringopmaat.nl
Deze verkiezingen werden georganiseerd in
nauwe samenwerking met de HAN (ALO) en
gemeente Nijmegen. Wij danken beide partijen
voor hun inzet om deze verkiezingen tot een
succes te maken en zien uit naar de verkiezingen van de sportiefste VO-school van Nederland
in 2018, die ook op de HAN in Nijmegen zullen
worden gehouden.
Wij hopen dat bovenstaand juryrapport weer
veel andere scholen weet te inspireren om ook
deel te nemen aan de volgende verkiezing van
de Sportiefste basisschool van Nederland in
2019!


Brede school De Hatert


De Vijf Hoeven
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