TOPIC

Scholing ‘Trendsporten’
KVLO-afdeling Leiden
In het kader van het topic 'De lerende jonge professional' hebben we een afdeling
gevraagd hoe ze actuele zaken in het onderwijs onder de aandacht brengen van
hun leden. In dit artikel lezen jullie hoe de afdeling leiden de zaken (al jaren) goed
voor elkaar heeft als het gaat om actuele ontwikkelingen.
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I

n 2009 bestond onze KVLO-afdeling
Leiden 60 jaar en wilden we een bijzondere activiteit organiseren voor de leden.
Het leek ons leuk om onze leden kennis
te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. Dit
door middel van workshops waarbij het gaat
om leren met elkaar, maar ook van elkaar.
Vanwege het grote succes organiseren we begin
volgend schooljaar deze activiteit alweer voor
de negende keer!
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De voorbereiding
Voor de zomervakantie hebben we als afdelingsbestuur een vergadering over onze
scholing ‘Trendsporten’, die altijd in het najaar
wordt gehouden. We brainstormen aan de
hand van eigen ideeën en aan de hand van
input van onze leden. We vinden het belangrijk
dat we zowel docenten uit het po als uit het
VO interessante workshops kunnen bieden. De
inhoud van de workshops moet zo zijn dat de
docenten zelf aan het bewegen zijn. Ze kunnen

Het succes
Aan het eind van de avond vullen de docenten een evaluatieformulier in. We krijgen veel
positieve reacties. Zowel op de inhoud van
de workshops, als over de sfeer van de scholing. Ook vinden docenten het prettig dat de
scholing in de buurt is. Verder proberen we
de kosten van onze scholing laag te houden
om het zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Dit zorgt ervoor dat we elk jaar veel dezelfde
gezichten terugzien. Er nemen ook leden van
andere afdelingen deel. Sinds een aantal jaren
ontvangen alle deelnemers registratiepunten
via registerleraar.nl.

Toekomst

de activiteit, bij wijze van spreken, de volgende
dag in de les aanbieden. Na vaststelling van de
workshops, worden de workshopleiders vastgelegd. Daarna maken we een uitnodiging die
we verspreiden onder onze leden. We sturen
een e-mail, we plaatsen het op onze website
(leiden.kvlo.nl) en op onze Facebookpagina.
Leden kunnen zich digitaal aanmelden en hun
workshopkeuzes doorgeven.

We zijn uiteraard van plan om deze scholing
‘Trendsporten’ te blijven aanbieden in het
najaar. Ook hebben we enthousiaste plannen
om eenzelfde soort scholing in het voorjaar aan
te bieden. Deze zal meer gericht zijn op sporten
die buiten worden aangeboden. Afgelopen mei
was daarvan het eerste voorproefje, een workshop powerkiten voorafgaand aan de afdelingsvergadering voor onze leden. Dus houd onze
afdeling in de gaten!

Daarna eten we
gezamenlijk in een
informele setting.
Dit zorgt voor een
gezellige sfeer waarbij
veel aan netwerken
wordt gedaan
Het programma

Contact
kvloleiden@hotmail.com
www.facebook.com/
kvloafdelingleiden
https://leiden.kvlo.nl

Kernwoorden
Trendsporten, Scholing,
Afdeling Leiden,
Registerleraar.nl

De afgelopen jaren hebben we kosteloos
gebruik mogen maken van de sportzalen van
het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest en het
Adelbert College te Wassenaar. Dit vanwege erg
betrokken vaksecties van beide scholen. Op de
dag zelf starten we om 17.00 uur met de eerste
workshopronde van anderhalf uur. Daarna
eten we gezamenlijk in een informele setting.
Dit zorgt voor een gezellige sfeer waarbij veel
aan netwerken wordt gedaan. Na het eten
volgt de tweede workshopronde tot 21.00 uur.
Voorbeelden van workshops die we hebben
aangeboden in de afgelopen jaar zijn: streetdance, frisbee, waveboarden, beachball tennis,
biketrial, tumbling, YOU.FO, kin-ball, floorball,
freerunning, van trefspelen tot taekwondo, tiken afgooispelen en circus.
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