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Professionalisering: hoe helpt de KVLO?
De KVLO doet zelf ook mee aan de professionalisering van de werkers in het speelveld in en
rondom de school. Onder andere met cursussen, scholingen, uitgave van het vakblad Lichamelijke
Opvoeding Magazine, de nieuwsbrief en Facebookpagina’s. In dit artikel een overzicht.
SAMENSTELLING HANS DIJKHOFF

Cursussen
In dit artikel een
overzicht van enkele
activiteiten die de
KVLO organiseert voor
het werkveld om hun
expertise op peil te
houden en/of uit te
breiden. We doen dat
aan de hand van activiteiten die nog moeten
plaatsvinden.

Deze gaat over de medezeggenschap:
MR knowhow Zet jij ook graag je vak op
de kaart?
woensdag 27 september van 13:00-17:00 uur
(door Jilles Veenstra KVLO bureau in Zeist)
Ben je benieuwd hoe je binnen de school
invloed kunt uitoefenen om je vak (blijvend)
op de kaart te houden? Ook onder druk van
bezuinigingen, onderwijsontwikkelingen of
andere profilering van de school?
Dan is de MR knowhow cursus een cursus voor
jou en/of je vaksectie/vakgroep. De cursus leert
je o.a. over hoe de besluitvorming op de school
is geregeld en hoe je daar invloed op kunt
uitoefenen.

Een goed functionerende medezeggenschapsraad (MR) is namelijk essentieel voor een
optimale besluitvorming binnen de school.
Veel problemen kunnen worden voorkomen
door een goed functionerende en professionele
MR. Als voor iedereen duidelijk is wat precies
de taken en verantwoordelijkheden zijn van de
directie en de MR zal de samenwerking beter
verlopen. Alle betrokkenen hebben daar voordeel van. Ouders en leerkrachten voelen zich
goed vertegenwoordigd en worden optimaal
betrokken!
In één avond leer je de rechten en plichten van
de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch
verhaal, maar toegespitst op wat je in de (LO-)
praktijk tegenkomt.

Met de nieuwe cursus MR knowhow krijg je antwoorden op:
• ontstaan en kerntaken van de MR;		
• de relatie tussen de MR en andere geledingen;
• de wet medezeggenschap op scholen;		
• schoolbeleid en medezeggenschap;
• bevoegdheden van de medezeggenschapsraad;
• geledingen binnen de school;
• het medezeggenschapsreglement;			
• relatie MR – overige geledingen;
• geschillen en procedures;			
• het functioneren van de MR;
• de school en het functioneren van de MR;		
• communicatie in en door de MR.
• wat een MR-lid moet weten over besturen;
Na de cursus MR knowhow …
• heb je inzicht in de formele en informele positie van de MR;
• kun je op een effectieve manier invloed uitoefenen op beleid;
• heb je inzicht hoe je de MR kunt inzetten om het vak bewegingsonderwijs (beter) te positioneren;
binnen de school en het schoolbeleid;
• ken je alle beginselen van het werk als MR-lid.
Kosten: 25 euro als KVLO-lid en 50 euro voor niet-leden

Scholing
Studiedag basisonderwijs
Die vindt plaats op woensdag 1 november 2017 in
Den Haag. Inschrijving via de kvlo website, workshop
indeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
Deze studiedag wordt in het Zuiderpark op de
prachtige nieuwe sportcampus van de Halo
georganiseerd. Op deze dag is er tijdens de sessies de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij
alle faciliteiten op de Sportcampus.

Thema ‘samen-werken’
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Steeds meer partijen werken samen aan een
integrale aanpak voor het vak bewegingsonderwijs en bewegen en sport rondom de school.
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Verschillende partners hebben een eigen
perspectief op bewegen en bewegingsonderwijs.
De vakleerkracht is de spin in het web.
SAMEN in de titel verwijst naar met WIE
de vakleerkracht allemaal samenwerkt. De
vakleerkracht werkt samen met kinderen,
groepsleerkrachten, vakcollega’s, directie, ouders, sportverenigingen, trainers,
gemeente, buurtsportcoach, maatschappelijk
werker, studenten, stagebegeleiders etc. Wat
vraagt het allemaal van de vaardigheden van
de vakleerkracht? Iedereen heeft zijn eigen
perspectief hoe naar het vak gekeken wordt.
Dat heeft een grote meerwaarde en vraagt veel
meer dan vroeger van de vakleerkracht.

WERKEN verwijst naar het WAT. De vakleerkracht werkt naast de inhoud van de lessen
bewegingsonderwijs aan een naschools sportaanbod en thema’s als sociale vaardigheden,
zelfregulatie bij kinderen, gezonde school
thema’s zoals overgewicht en gezonde leefstijl die
aansluiten bij schoolbrede thema’s zoals vakkenintegratie en thematisch werken. Zowel binnen
de lessen bewegingsonderwijs als ook in de organisatie van bewegen van het kind rondom school
speelt ‘samenwerken’ een steeds grotere rol.
SAMENWERKEN gebeurt dus op allerlei
niveaus:
• samenwerken op de kaart als thema binnen
de lessen bewegingsonderwijs
• samenwerken als vakdocent in het
schoolteam
• samenwerken in de vakgroep
• samenwerken met partners aan bewegen in
en rondom de school.
Tijdens de studiedag gaan we in op de WIE- en
WAT-vragen met betrekking tot SAMENWERKEN
tijdens workshops en inspiratiesessies. Hieronder
een impressie van het aanbod:
Workshops
• Van lummelen naar echt samen basketballen met teamafspraken (Ivo van der Spek)
• Tutorgym aan kleuters (Chris Hazelebach)
• Ontwerpend lesgeven (Frank Beekers)
• Leren regelen tijdens de lessen bewegingsonderwijs (Katrijn Opstoel)
• Het BOSO web (Mohammed Benziane)
30 minuten sessies
• Het sportrapport (De Hatert, Nijmegen)
• KWALO BO traject (Wilbert Sawat en Jorieke Steenaart)
• De inzet van oploshoepels in de les bewegingsonderwijs (Wouter Ooijevaar)
• Cognitie en bewegen (Corine Visser)
• Veiligheid en aansprakelijkheid (Maarten Segers)
• Rondleidingen door het nieuwe Halo-gebouw

Startersbijeenkomst
Dan is er ook een Startersbijeenkomst
maandag 9 oktober 2017 van 17:00-20:00
uur (inclusief soep en broodjes) op het
KVLO-bureau in Zeist.
Voor wie?
Voor alle starters die als sportprofessional de
arbeidsmarkt op willen of al werkzaam zijn.
Waarom
Voorlichting en informatie om je nog beter te
kunnen profileren bij jouw toekomstige werkgever. Ook is het een mooie gelegenheid om
mensen uit het werkveld te leren kennen en te
netwerken.

Contact
redactie@kvlo.nl

Kernwoorden
lerende professional,
scholing, cursus

Thema’s
Wie ben je als leraar en/of sportprofessional?
Hoe ga je om met de veranderende rol van
student naar docent, sportprofessional. De

professionele identiteit staat hier centraal. Ook
wisselen we ervaringen uit en bespreken we de
spanningen die je binnen de start en ontwikkeling van je professionele identiteit kunt ervaren.
Begeleiding en ondersteuning
Welke begeleidingsactiviteiten kunnen er door
de werkgever of de school worden aangeboden
om je te begeleiden in het ontwikkelen van de
professionele identiteit?
We halen voorbeelden uit de praktijk en wisselen ervaringen uit.
Juridisch
De belangrijkste verschillen tussen primair en
voortgezet onderwijs en openbaar en bijzonder
onderwijs. Wat is daarover terug te vinden in
de cao’s?
Hoe zit het met de inschaling van een startende
leraar?
Hoe zit het met tijdelijke benoemingen en aanstellingen en de Wet Werk en Zekerheid?
Ook gaan we in op de jaartaak, de lesuren, het
taakbeleid en de rol van de P(G)MR hier in.
Hierbij hebben we het ook over de positie van
de startende leraar ten aanzien van de lestaak
en werkdruk.
Hierbij wordt rekening gehouden met ruimte
voor vragen en eigen inbreng.
Andere thema’s
Op deze avond is er ook ruimte voor andere
thema’s. Heb je ideeën of behoefte aan bepaalde
informatie, laat dit ons dan weten via het opmerkingenveld onderaan het inschrijfformulier.
Kosten: Gratis voor leden, 15 euro voor niet-leden

Goed leren bewegen
(glb)-nieuwsbrief
Vrijwel wekelijks komt er een nieuwsbrief uit.
Daarin vind je alles wat op dat moment actueel
is. Als er (na)scholingen of cursussen zijn, krijg
je hierover informatie. Je kunt je heel makkelijk opgeven door het sturen van een mailtje
naar Hjalmar Zoetewei, onze webmaster. Je
vraagt daarin abonnee te willen worden en je
wordt toegevoegd. Het is helemaal gratis.

Facebook
De KVLO heeft ook een Facebookpagina
waarmee je op de hoogte gehouden wort van
allerlei zaken die spelen binnen ons vakgebied.
Daarbinnen is een aparte groep waarvoor je je
dient aan te melden. In die groep kun je zaken
delen, opheldering vragen en nieuwe dingen
onder de aandacht brengen zonder dat het
meteen met iedereen wordt gedeeld. Om ervoor
te zorgen dat er geen onzin wordt gepost, word
je eerst gescreend (aan de hand van je eigen
Facebookpagina). Kortom de KVLO doet veel om
je expertise op ons vakgebied actueel te houden.
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