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1. Inleiding 
In de huidige maatschappij is het beweeggedrag van de jeugd veranderd. Door de 

digitalisering en de verminderde mogelijkheden tot buiten spelen beweegt de jeugd 

structureel minder dan vroeger. Het gevolg hiervan is dat de jeugd in het dagelijks leven 

te weinig beweegt. Deze beweegarmoede heeft vele nadelige gevolgen. “Natuurlijk 

bewegen” levert een bijdrage aan dat de jeugd weer elke dag effectief beweegt.  

 

Daarnaast is in februari het voorstel in de Tweede kamer aangenomen dat scholen in het 

basisonderwijs verplicht zijn twee uur in de week gymlessen aan te bieden. De scholen 

kunnen rekenen op een overgangsperiode van drie jaar om te voldoen aan de verplichte 

twee uur gym per schoolweek. 

 

Het effectief bewegen van kinderen draagt naast de fysieke ontwikkeling ook bij aan de 

sociaal/emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, het samenspelen, het buiten 

zijn en het leren kennen van het eigen lichaam. Het vele bewegen draagt ook bij aan een 

verminderde kans op huidige ziektebeelden, zoals obesitas, jeugddiabetes, ADHD, etc. 
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2. Aanleiding 
Uit onderzoek blijkt dat de motorische ontwikkeling van kinderen de afgelopen jaren 

sterk achteruit is gegaan. De motorische vaardigheden staan in relatie met een actieve 

leefstijl, een goed denk vermogen, maar ook in het plezier in sport & bewegen. De 

ambitie van ons is dat het kind levenslang met plezier zal gaan deelnemen aan sport- & 

beweegactiviteiten. Ervaart een kind geen plezier in de sport- & beweegactiviteiten, zijn 

de motorische vaardigheden van het kind niet goed door ontwikkeld of doet het kind aan 

geen sport- & beweegactiviteiten dan zal het kind er nooit plezier in krijgen. Door de 

verschillende sport & beweegactiviteiten aan te bieden willen wij: 

 Dat de motorische vaardigheid van het kind verder ontwikkeld wordt en de 

motorische vaardigheden van het kind ondersteunen 

 Dat kinderen plezier in sport- & beweegactiviteiten laten ervaren 

 Dat kinderen deel laten nemen aan sport- & beweegactiviteiten 

 Het kind begeleiden naar een levenslang met plezier deelnemen aan sport- & 

beweegactiviteiten 

 

In februari 2020 is het nieuwe wetsvoorstel aangenomen dat scholen verplicht zijn twee 

uur gymonderwijs aan te bieden aan hun leerlingen. De scholen kunnen rekenen op een 

overgangsperiode van drie jaar om te voldoen aan de verplichte twee uur gym per 

schoolweek. De buiten gymles kan een invulling geven aan dit wetsvoorstel. Er wordt een 

extra beweegmoment gecreëerd binnen schooltijd, waar kinderen gestimuleerd worden 

om een levenslang met plezier deel te nemen aan sport- & beweegactiviteiten. 

 

Door het nieuwe wetsvoorstel is er verder meer ruimte nodig bij verschillende 

sportaccommodaties. Binnen Weert is er een drukke bezetting van de sporthallen. De 

Graswinkel gymt in Stramproy en de reistijd van en naar de sporthal toe met de bus kost 

veel tijd (verloren lestijd). Dit leidt er toe dat er naast de sporthal gekeken wordt naar 

andere sportaccommodaties of andere opties om toch het wettelijk twee uur 

bewegingsonderwijs aan te bieden. De school willen verder meer aandacht besteden aan 

een gezonde leefstijl.    

 

Doordat de bezetting zo hoog is in de verschillende sportaccommodaties, wordt er 

gekeken naar de verschillende faciliteiten die naast de sporthal ingezet kunnen worden 

voor OBS de Graswinkel. Natuurlijk Bewegen is een bestaande lesmethodiek die de 

school zou kunnen ondersteunen. Dit zou een uitkomst kunnen zijn voor de school, zodat 

er naast het regulier aanbod in de gymles een methode is waarbij de kinderen buiten 

kunnen gaan gymmen. Het ontstaan van de Buitengymles. De reisafstand wordt korter, 

effectieve gym tijd wordt hoger en de kinderen zijn tevens lekker in de buitenlucht aan 

het sporten en/ of bewegen. Daarbij kan er meerdere dagen in de week naar buiten 

gegaan worden met extra beweegmomenten die in te passen zijn in de week.  

 

  



5 

 

3. Inhoud Natuurlijk Bewegen 
Natuurlijk bewegen op basisscholen is een digitale lesmethode waarbij bewegen dagelijks 

op het lesrooster gezet kan worden. Door structureel samen te bewegen en ook in de 

buitenomgeving wordt naast de motorische ontwikkeling ook de groepssaamhorigheid, de 

cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling verbeterd.  

 

Het is een digitale methodiek. In deze methodiek komen alle grondvormen van bewegen 

terug: Coördinatie, Lenigheid, Uithoudingsvermogen, Stabiliteit en Kracht. Daarnaast is 

er ook aandacht voor de sensomotorische vaardigheden en het bewegend leren. Ruiken, 

voelen, zien. Dit zorgt voor meer hersenactiviteit. Er is een methodiekopbouw voor groep 

1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Het is aan de school zelf hoeveel 

beweegmomenten er ingezet worden in de week en wat je gebruikt vanuit de 

lesmethodiek. 

 

De lesmethodiek die ingezet wordt middels het natuurlijk bewegen is een digitale 

methodiek met een eigen digitale leeromgeving. In de digitale omgeving kan elke week 

de juiste lessen eraf gehaald worden. Hierin staat ook wat de benodigdheden zijn voor 

die week. 

 Les binnen 

 Les binnen/ buiten 

 3 beweegmomenten van 20-30 minuten 

 

In de methodiek is er ook een koppeling gemaakt naar het bewegend leren. De 

groepsdocent/ school bepaald zelf wat hij/ zij die week gebruikt en je bent niet verplicht 

om alle 3 de beweegmomenten in te zetten in een week. 
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4. Doelstelling 

Hoofddoel: 

Dat kinderen levenslang met plezier zullen gaan deelnemen aan sport- en 

beweegactiviteiten, door middel van een gevarieerd aanbod te creëren. Binnen dit 

gevarieerd aanbod ook een omgeving  creëren waar ruimte is om dagelijks bewegen te 

stimuleren. 

Subdoel: 

 De motorische vaardigheden van kinderen via bewegingsonderwijs verder 

ontwikkelen.  

 2 uur in de week kwalitatief goed bewegingsonderwijs aanbieden, aangeboden 

door een vakleerkracht 

 Stimuleren van dagelijkse beweging met behulp van sport- & beweegactiviteiten 

die wij aanbieden. 

 Een kindvriendelijke bewegingsvolle omgeving creëren, waar kinderen dagelijks 

gebruik van kunnen maken 

 Kennismaken met veel verschillende sport- & bewegingsactiviteiten. 

 Kennismaken met verschillende sporten middels de combinatiefunctionarissen 

sportvereniging (handbal, atletiek, turnen, basketbal, natte sporten & hockey). 

 Dat er een verbinding gemaakt wordt binnen de sport- en bewegingsactiviteiten, 

waarbij de ontwikkeling van sociaal-emotionele, fysieke en cognitieve 

vaardigheden positief worden beïnvloed. 

 Dat er naast de gymles en/of de buitengymles minimaal één keer in de week een 

extra beweegmoment gecreëerd wordt van minimaal 30 minuten (bij voorkeur 

alle dagen in de week).  

 Dat het beweegmoment verzorgt zal worden door de groepsleerkracht met behulp 

van ondersteuning van de vakleerkracht. 

 Een boost geven aan de gezonde leefstijl 

 Deelname creëren bij kinderen aan sport- en beweegactiviteiten vanuit intrinsieke 

motivatie. 

 

Praktische doel: 

Naast de (buiten)gymles minimaal één keer in de week een extra beweegmoment 

creëren van minimaal 30 minuten en bij voorkeur op alle dagen van de week. Waarbij de 

(buiten) gymles verzorgt zal worden door een vakleerkracht en het beweegmoment in 

eerste instantie weggezet wordt door de vakleerkracht samen met de groepsleerkracht. 

De groepsleerkracht wordt begeleid om deze weg te zetten. Binnen het team zal goed 

gekeken worden in het begin welke groepsleerkrachten hier mee gaan starten. 

Uiteindelijk zal hier een duurzame implementatie ontstaan, waardoor de 

groepsleerkrachten zelf het beweegmoment gaan creëren en uitvoeren. 

 

Daarbij is het doel dat de kinderen 1 keer in de 2 weken een binnen gymles hebben van 

1 uur, 1 keer een specifieke buiten gymles en 2 beweegmomenten van minimaal 30 

minuten. 

 

Even weken Gymmen de kinderen 

binnen 

2 beweegmomenten 

(minimaal 30 minuten) 

Oneven weken Gymmen de kinderen 

buiten 

2 Beweegmomenten 

(minimaal 30 minuten) 
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Aan de hand van dit programma/ schema is de essentie dat kinderen zich op een zo 

breed mogelijke manier kunnen ontwikkelen. Dit op fysiek, mentaal & sociaal-emotioneel 

gebied. 

 

Extra subdoelen aan de hand van de lesmethodiek ‘natuurlijk bewegen’ 

 Verbeteren van de gezondheid door het voorkomen van risicofactoren, ziektes en 

aandoeningen. 

 Verbeteren van de motoriek door direct de grove motorische ontwikkeling te 

verbeteren zal dit er ook voor zorgen dat de fijne motoriek verbetert. 

 Psychische en sociale verbeteringen bewerkstelligen door de cognitieve 

vaardigheden te verbeteringen (concentratieniveau en leerprestaties), een betere 

eigenwaarde te creëren, waardoor een beter zelfbeeld zal ontstaan en de sociale 

vaardigheden verder worden ontwikkeld. 

 Een fysiek actiever leven bereiken door meer beweging en sporten, zowel in de 

jeugd als later. 

 Bewustwording van het lichaam verbeteren, waarbij zij het lichaam leren kennen, 

welke bewegingen kan het lichaam wel/ niet goed uitvoeren. 

 

Scenario gymles & buitengymles combineren 

De school wil de buiten gymles en de binnen gymles combineren in het bestaande 

aanbod. Op deze manier wordt de buiten gymles geïmplementeerd.  

Het ligt aan de gym tijd die de leerlingen hebben, hoeveel beweegmomenten er in die 

week gecreëerd worden.  

 

Het gehele jaar door zal er om de twee weken een buiten gymles verzorgt worden aan de 

leerlingen van de school. De beweegmomenten zijn allemaal buiten. Wordt er binnen 

gegymd voor 1,5 uur dan hoeft er maar 1 beweegmoment ingezet worden om aan de 2 

uur te komen. Wordt er gekozen voor 1 uur gym, dan zet je twee beweegmomenten in 

de week in. 

Gymles van 1 uur: 

 Augustus t/m juli 

Even week  Binnen gymles 2 Beweegmomenten 

(minimaal 30 minuten) 

Oneven week  Buiten gymles 2 Beweegmomenten 

(minimaal 30 minuten) 

Gymles van 1,5 uur: 

 Augustus t/m juli 

Even week  Binnen gymles 1 Beweegmoment 

(minimaal 30 minuten) 

Oneven week  Buiten gymles 2 Beweegmomenten 

(minimaal 30 minuten) 

 

Voordeel: 

 Het geeft structuur 

 Qua accommodatie/ vervoer blijft het, het hele jaar het zelfde 

 Jaarplanning is makkelijk door te trekken (leerlijnen goed te verdelen) 

 Kinderen krijgen meer weerstand, komen veel buiten en worden uitgedaagd om 

met kouder weer toch buiten te zijn 

 Als het zachte winter is ben je gewoon lekker buiten 

 Sensoriek wordt gestimuleerd/ geactiveerd wanneer kinderen naar buiten gaan. 
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Nadeel: 

 Accommodatie is bevroren/ veld is slecht 

 Wat gebeurt er als het heel hard regent. 

 

Tip: 

Kinderen hoeven zich voor het beweegmoment niet om te kleden, maar het is wel goed 

om ouders hierover goed te informeren. 

 

Leerlijnen binnen de gymlessen 

Voor de lessen inhoudelijk zullen de leerlijnen afgestemd moeten worden aan de locatie 

waar lesgegeven worden. Voor de binnen gymlessen betekent het dat de noodzakelijke 

leerlijnen (die afhankelijk zijn van materialen die in sportaccommodaties staan) gegeven 

worden bij de binnen gymlessen. Deze hebben voorrang voor de binnen lessen. 

 

Binnen gymlessen: 

 Balanceren 

 Klimmen 

 Zwaaien 

 Over de kop gaan 

 Springen (steunspringen, vrije sprongen, verspringen & hoogspringen) 

 Stoeispelen (vormen die binnen kunnen en vormen die buiten kunnen) 

 Bewegen op muziek (zou ook buiten kunnen) 

 Mikken (sommige onderdelen genieten binnen de voorkeur, andere buiten. Hier 

afweging in maken) 

 

Buiten gymlessen: 

 Springen (loopspringen, touwtje springen) 

 Hardlopen 

 Mikken (sommige onderdelen genieten binnen de voorkeur, andere buiten. Hier 

afweging in maken) 

 Jongleren 

 Doelspelen 

 Tikspelen 

 Bewegen op muziek (kan ook in de buitenlucht) 

 

Clinics sportverenigingen met betrekking tot de combinatiefunctionarissen: 

Elk jaar worden er op school clinics aangeboden door de combinatiefunctionarissen. 

Binnen de gymlessen zal er ook ruimte geboden moeten worden om deze clinics 

doorgang te geven. Er zijn clinics die meer afhankelijk zijn van de ruimte dan andere 

clinics. Binnen de jaarplanning moet hier ook rekening mee gehouden worden, wanneer 

deze in overleg met de vakleerkracht gepland worden. De combinatiefunctionarissen 

geven 2 clinics aan de scholen/ klassen. 

 

Welke combinatiefunctionarissen sportverenigingen zijn er: 

 Atletiek 

 Basketbal 

 Handbal 

 Hockey 

 Turnen 

 Natte sporten 

 

Clinics voor binnen: 

 Basketbal (zou rondom dribbelen eventueel buiten kunnen ligt ook aan de 

buitenaccommodatie) 

 Turnen 

 Handbal (zou ook buiten kunnen, afwisseling) 
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Clinics voor buiten: 

 Atletiek 

 Hockey 

 Handbal (zou ook binnen kunnen) 

 Basketbal (bepaalde thema’s buiten) 

 

Clinics externe locatie mogelijk: 

 Natte sporten (middels Swim2play) 

 Atletiek (op de atletiekbaan dan is er wel vervoer nodig) 

 Turnen (in de turnhal als er vrije momenten zijn en is er vervoer nodig. Er zijn wel 

bepaalde voorwaarde. Dit stemt de vakleerkracht met de combinatiefunctionaris 

af) 
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5. Organisatie gymlessen 

Opzet 

De vakleerkracht op de school zal de binnen gymles/ buiten gymles verzorgen aan de 

leerlingen en zal het extra beweegmoment coördineren, coachen ondersteunen. Hij/zij 

zal de groepsleerkrachten verder begeleiden in het proces, zodat de extra 

beweegmomenten ook in het schoolprogramma geïmplementeerd worden. Het voordeel 

van de extra beweegmomenten is dat de school dit zelf in kan richten wanneer ze die 

inzetten. Er zal gewerkt worden naar een duurzame implementatie in een periode van 5 

jaar. Een goede overdracht van de vakleerkracht richting de groepsleerkracht is hierbij 

essentieel. De vakleerkracht zal op de achtergrond de groepsleerkrachten/ de school 

blijven begeleiden in het traject. 

 

Binnen de digitale omgeving staat alles klaar voor de groepsleerkracht. De 

groepsleerkracht wordt veelal ondersteunt met video’s waar het nodig is en kan met een 

kleine ruimte al veel doen. Er zit weinig voorbereidingstijd in en de vakleerkracht coach 

en ondersteunt de school hier in. 

Uitleg van de inzet gymlessen/ buiten gymlessen per team 

Binnen het scenario is er rekening gehouden met de huidige organisatievorm van de 

gymlessen en is er vanuit gegaan dat team 2, 1 uur gymt en dus 1 binnen gymles van 1 

uur heeft. De buiten gymles is ook 1 uur. Bij team 3 en 4 is er vanuit gegaan dat de 

binnen gymles 1,5 uur duurt en de buiten gymles ook 1 uur duurt. Er is gekozen voor de 

buitengymles de klassen op te splitsen (a.h.v. de groepen die er per team aanwezig 

zijn). 

 

Scenario Graswinkel:  

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Week 1 Gymles 

12:45-13:45 

uur 

Gymles  

10:00-11:30 

uur 

 Gymles  

9:00-10:30 

uur 

 

Week 2 Buiten 

gymles 

12:00-13:00 

13:00-14:00 

Locatie 

grasveld  

Buiten 

gymles 

8:45-9:45 

uur 

9:45-10:45 

uur 

10:45-11:45 

uur 

(velden 

MMC) 

 Buiten 

gymles 

8:45-9:45 

uur 

9:45-10:45 

uur 

10:45-11:45 

uur 

(velden MMC) 

 

Team 2 

Team 3 

Team 4 

 

Uitleg Scenario: 

In week 1 gaan alle groepen op de gymtijden naar de sporthal. Hier zullen zij 

bewegingsonderwijs krijgen van de vakleerkracht. In week 2 gaan de leerlingen van 

team 2 naar het grasveld naast de school. Team 3 & team 4 gaan naar de sportvelden 

van MMC. Tijdens de gymles buiten zal er in kleinere groepen gegymd gaan worden. Bij 

team 2 worden er van de drie klassen, twee gymklassen gemaakt en bij team 3 & 4 zal 

er in de huidige klasformatie buiten gegymd worden. Er zal buiten in kleinere groepen 

dus gegymd worden. In de tweede week is de inzet van de vakleerkracht groter, doordat 
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er meer gymuren aangeboden worden in de ochtend. Er zal dan ook een uitbreiding in 

het pakket moeten komen. De vakleerkracht heeft tijdens de eerste week ruimte voor 

extra voorbereidingen voor de beweegmomenten en kan in de overige tijd ondersteuning 

aanbieden richting de school. Dit moment kan ook ingezet worden om de buiten 

gymlessen voor te bereiden. 

 

Scenario St. Jozef:  

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Week 1 Gymles 13.30-

15.00 uur 

  Gymles  

13:30-15.00 uur 

 

Week 2 Buiten gymles 

13:30-15:00 

(Velden s.v. 

Altweerterheide) 

  Buiten gymles 

13.30-15.00 uur 

(Velden s.v. 

Altweerterheide) 

 

 

Uitleg Scenario: 

In week 1 gaan alle groepen op de gymtijden naar de sporthal. Hier zullen zij 

bewegingsonderwijs krijgen van de vakleerkracht. In week 2 gaan de leerlingen naar 

buiten en worden de lessen buiten verzorgd.  
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6. Deskundigheid 
Als de lesmethodiek ‘‘natuurlijk bewegen’’ aangeschaft zal worden dan gaat de 

vakleerkracht van de school de deskundigheidsbevordering volgen. In het begin van het 

project geeft de vakleerkracht zelf het extra beweegmoment op school. In een tijd van 

vijf jaar zal de vakleerkracht meer uit handen gaan geven en de workshop aan de 

groepsleerkrachten verzorgen. Nadat de vakleerkracht de workshops heeft verzorgd aan 

de groepsleerkrachten kunnen zij de extra beweegmomenten zelf gaan uitvoeren. Het 

uiteindelijk streven is dat de groepsleerkracht de extra beweegmomenten van natuurlijk 

bewegen zelfstandig uitvoeren en de vakleerkracht het geheel coördineert en de 

groepsleerkracht indien nodig ondersteunt. De gymlessen in de sporthal & de buiten 

gymlessen zal de vakleerkracht wel blijven verzorgen. Hierin wordt een actieve rol van 

de groepsleerkracht verwacht. 

 

De rol van de groepsleerkracht tijdens de gymles/ buiten gymles: 

De groepsleerkracht wordt ingezet zoals in de huidige situatie. De groepsleerkracht krijgt 

een gymles voorbereiding van de vakleerkracht en gaat hiermee aan de slag in de 

gymzaal. Dit zelfde zal gebeuren voor de buiten gymles. De vakleerkracht levert de les 

aan en zorgt dat de groepsleerkracht een duidelijke rol krijgt. Op voorhand wordt 

besproken welke rol de groepsleerkracht krijgt binnen welke situatie. 

 

Het is dan ook goed dat de vakleerkracht  in het begin van het jaar in gesprek gaat met 

de desbetreffende groepsleerkrachten, waarin de verwachtingen uitgesproken worden. 

Hier wordt duidelijk hun rol tijdens de lessen besproken. De groepsleerkracht kan vragen 

stellen aan de vakleerkracht wanneer is niet duidelijk is of wanneer de groepsleerkracht 

vast loopt. De vakleerkracht heeft in dit proces een coachende rol. 

 

De rol van de groepsleerkracht voor het extra beweeg moment: 

Er is een digitale methodiek waar de groepsdocent mee aan de slag gaat. In het begin 

start de vakleerkracht dit samen met de groepsleerkracht op. Hij/ zij zal het 

beweegmoment zelf aan bieden met de leerlingen buiten. Hierin wordt wel direct de 

vakleerkracht meegenomen in de ondersteunende rol. De groepsleerkracht weet van te 

voren wat er aangeboden gaat worden en samen met de vakleerkracht overleggen zij 

hoe dit gaat. De vakleerkracht ondersteund hier in. Door de deskundigheid die de 

vakleerkracht heeft zal de coaching van de vakleerkracht ervoor zorgen dat het steeds 

meer bij de groepsleerkracht komt te liggen. Het is de bedoeling dat de groepsleerkracht 

uiteindelijk zelf de beweegmomenten kan aanbieden. Hierin wordt in het begin gekeken 

welke docenten dit makkelijker zouden kunnen dan andere docenten.  

 

Er is een goede afstemming met de vakleerkracht en de groepsleerkracht wat de rol van 

de groepsleerkracht is. Daarbij gaat er een workshop verzorgt worden door de 

vakleerkracht. Deze wordt verzorgt aan de groepsleerkrachten, waarin de 

groepsleerkrachten gecoacht worden om deze taken op zich te nemen. Zij kunnen altijd 

terug vallen op de vakleerkracht, want hij/zij zal de groepsleerkrachten erin blijven 

ondersteunen. 

 

Er wordt ingezet op duurzame implementatie richting de school. 

 

Daarnaast is het goed om in het traject de kinderopvang mee te nemen. Zij zullen ook 

workshops krijgen, zodat zij bij de BSO de beweegmomenten/ buitenactiviteiten in 

kunnen zetten in het naschoolse aanbod. 
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Deskundigheidsbevordering mogelijkheden: 

Voor € 1500,- kan er een deskundigheidsbevordering gedaan worden bij het programma 

‘natuurlijk bewegen’. Dit neemt drie dagdelen in beslag. Vanaf 4 personen kan de 

deskundigheidsbevordering op locatie uitgevoerd worden. Het kan dan als pakket 

aangeboden worden (eventueel met korting). 

 

Start mogelijkheid zou al mei/juni kunnen zijn. 

 

Combinatiefunctionaris 

bewegingsonderwijs: 

Welke scholen werkzaam: 

Carlijn  OBS de Graswinkel 

 IKC Laar 

 Bs. De Firtel 

 OJBS de Duizendpoot 

 St. Jozef 

Chantal  OBS de Graswinkel 

 Aan de bron 

 Bredeschool Moesel 

 IKC Laar 

 Montessori 

Debbie  Het Dal 

 St. Jozef 

Jenny  Odaschool 

 OBS Molenakker 

 OBS de Uitkijktoren 

 IKC Leuken 

Joep  OBS de Uitkijktoren 

 Bs. De Kameleon 

 Montessori 

 Koala school 

 OBS Molenakker 

 Bs. Joannes 

Miriam  Odaschool 

 Bs. Joannes 

Thomas  OBS Molenakker 

Tussenschoolse opvang: Welke scholen tussenschoolse opvang: 

Chantal  OBS de Uitkijktoren 

Debbie  Het Dal 

Jenny  OBS de Uitkijktoren 

Miranda  Aan de Bron 

CF BSO: Welke BSO: 

Chaz  Markant 

 Waterval 

 Leuken 
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7.Kosten 

Begroting: 

Kosten jaar 1 

Wat Kosten jaar 1 Aantal Totaal:  

     

Leerlingen op jaarbasis € 2,00 excl. BTW 

€ 2,42 incl. BTW 

304 € 608,- 

excl. BTW 

€ 735,68 

incl. BTW 

OBS de 

Graswinkel 

Inzet 

combinatiefunctionaris  

€13.050,-  €13.050,-  

Extra Kosten inzet 

medewerkers 

€ 8700,-  € 8700,- Budget 

leerlingenvervoer 

     

     

     

     

     

     

Sportaccommodatie Gemeente    

Totaal: €22.358  

 

Baten 

 Minder inzet bussen 

 Innovatiegelden onderwijs vanuit gemeente 

 Accommodatie beheer Weert 

 Samenfonds Weert 

 Sportakkoord 

 Potje Eduquaat 

 

Wordt er ingezet om op 2 locaties de buiten gymles vorm te geven dan zijn er meer 

materialen nodig en zal er gekeken moeten worden naar twee opslag mogelijkheden.  

 

Er moet een inventarisatie komen van het materiaal wat de school al heeft, zodat de 

specifieke kosten voor het materiaal duidelijker wordt.  
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8. Materialen en buitenruimte  

Locatie binnenruimte 

De binnen gymles zal uitgevoerd worden in een sportaccommodatie die binnen gelegen is. 

In de binnen accommodatie staan de materialen die nodig zijn voor kwalitatief goed 

bewegingsonderwijs aan te bieden. De school zal hiervoor met de bus naar de 

accommodatie moeten gaan. Dit neemt wat meer tijd  

Locatie buitenruimte 

Voor de buiten gymles zijn er verschillende alternatieven. Alternatief 1 is dat de school 

op het naastgelegen veld gaat sporten (geschikt voor team 2) en alternatief 2 is dat de 

school gaat gymmen op het veld van MMC (team 3 & 4). Hier zijn kleedlokalen en 

kunnen de kinderen zich ook omkleden.  De velden van MMC liggen op 8 minuten lopen. 

Locatie beweegmoment 

Voor het beweegmoment zal er gekozen worden voor het naastgelegen veld van de 

school. Er is namelijk een korte verplaatsingstijd, het is makkelijk en snel te bereiken en 

er is voor het extra beweegmoment genoeg plek. 

Materialen 

De bedoeling is dat de kinderen voor de buiten gymles naar buiten gaan. Het is goed dat 

er dan een overzicht komt van de benodigde materialen, maar er moet ook goed 

nagedacht worden waar deze materialen opgeborgen kunnen worden. Als de school 

ervoor kiest om de locatie naast de school in te zetten voor de buiten gymles en de MMC 

velden. Dan moeten er meer materialen aangeschaft worden. Het is geen werkbare 

situatie om deze materialen steeds te verplaatsen van locatie naar locatie. Ook moeten 

er goede afspraken gemaakt worden hoe de school verder met de materialen om gaan, 

zodat materialen niet verdwijnen. 

Randvoorwaarden 

Als er buiten gegymd wordt dan komen er wel andere randvoorwaarden kijken dan bij 

een binnen gymles. Het is ook belangrijk dat de kinderen daar ook daadwerkelijk terecht 

kunnen om te gymmen.  

 

Welke randvoorwaarden moeten er geregeld worden: 

 Benodigd materiaal (2 locaties dan zal er dubbel materiaal aangeschaft moeten 

worden) 

 Opslag materialen (2 locaties dan ook dubbele opslag ruimte nodig) 

 Ondergrond bijhouden 

 Kleding voorschriften 

 Wat te doen bij slecht weer? Voor een overgroot deel is het mogelijk om de lessen 

buiten te verzorgen. Als het regent dat kan de keuze gemaakt worden toch naar 

binnen te gaan. Er zijn beweegvormen die ook in de klas uitvoerbaar zijn. Er kan 

ook gekozen worden om anders een ander moment in de week naar buiten te 

gaan. 

 Veiligheid 

 

Welke optionele buitenruimtes zijn geschikt voor OBS de Graswinkel: 

 Velden die om school liggen 

 Velden MMC (kunstgras) 
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Buitenlocatie 

Het buitenveld van MMC zou een goede buitenlocatie kunnen zijn voor team 3 & 4. Hier 

zijn omkleedruimtes voor de leerlingen en er is ruimte om te bewegen. De velden zijn 

afgezet, waardoor niemand zomaar op de weg komt. De sportaccommodatie ligt overdag 

leeg en dit is een mogelijkheid om de sportaccommodatie overdag in te zetten. 

 

Voor het naast gelegen veld van de school en voor het sportterrein van MMC geldt dat er 

voor beide een kast moet komen, voor de opslag van ruimte. Je kunt niet elke keer met 

materialen gaan verplaatsen van locatie. Het materiaal van de school kan dan ook gelijk 

ingezet worden bij de kinderopvang. 

  

Bij de buitenruimte van MMC ligt tevens het oude clubgebouw van de Batavieren 

Treffers. Op dit moment is hier geen bestemmingsplan voor. Dit zou een optie kunnen 

zijn, voor als het erg slecht weer zou zijn. Hier kan dan naar uitgeweken worden. 

 

Mogelijke opties voor kindvriendelijke omgeving te creëren 

Schoolplein 14 

"Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn'', zei Johan Cruijff eens. Hierop bedacht 

de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing. Zij ontwikkelde schoolplein 14. Met 

schoolplein 14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt, door in samenwerking 

met de school en haar leerlingen lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur 

aan te brengen. Enkele voorbeelden zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op 

de muur. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen 

gestimuleerd. Op deze manier ontstaat er ruimte om tijdens en na schooltijd te spelen op 

het schoolplein. Niet alleen spelactiviteiten worden gestimuleerd, maar kan het ook 

ingezet worden om verschillende thema’s centraal te zetten zoals respect voor elkaar, 
gezondheid, integratie, ontwikkeling en samen spelen.  

Naast de realisatie van het schoolplein, zorgt Schoolplein14 er ook voor dat je zoveel 

mogelijk uit het plein kunt halen met onder andere een voorbereidend lespakket, een 

sportpakket, spellen box en 14-regelbord (https://www.cruyff-
foundation.org/activiteiten/schoolplein-14/).  

Gemeente Weert is aan het oriënteren of er scholen interesse hebben om hier mee aan 

de slag te gaan. 

 

Buitengymzaal 

 

Het hele jaar door lekker buiten gymmen. Dan is het mogelijk om de omgeving/ 

schoolplein in te richten als een buitengymzaal. Alle leerlijnen en bewegingsthema’s die 

normaal onder een dak in de gymzaal worden aangeboden zijn dan ook mogelijk in de 

buitenlucht. Nijha richt sportaccommodaties en ook buitengymzalen in. 

Voordelen van de buitengymzaal: 

 Het gehele jaar door buiten sporten en bewegen is goed voor gezondheid. 

 Alle leerlijnen en bewegingsthema's zijn ondergebracht. 

 Optimale beweegtijd; je hoeft je niet naar de gymzaal te verplaatsen kilometers 

verderop. Een uur gym is een uur gym.  

 Het is véél goedkoper dan een gymzaal.  

 Multifunctioneel inzetbaar; het niet afgeschermde gedeelte is ook te gebruiken 

tijdens pauzes, de BSO of door buurtkinderen 

(https://www.nijha.nl/beweegruimte/basisschool/buitengymzaal).   
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9. Samenwerkingspartners 

Punt Welzijn: 

Coördineert het programma en zal a.h.v. de vakleerkracht de uitvoering op zich nemen. 

De vakleerkrachten zullen het traject begeleiden, ondersteunen en ervoor zorgen dat de 

groepsleerkrachten bijgeschoold worden en begeleid tot het zelf uitvoeren van 

beweegmomenten buiten. De binnen gymles en de buiten gymles zullen verzorgt worden 

door een combinatiefunctionaris. Punt Welzijn begeleid de school in de uitvoering tot de 

pilot. 

 

OBS de Graswinkel: 

Implementeert het programma in het bestaande onderwijs aanbod op school en zal de 

uitvoering ondersteunen. De school zal uiteindelijk de beweegmomenten buiten zelf gaan 

uitvoeren  

OBS de Graswinkel is een school in de wijk de Graswinkel. Zij hebben de vraag 

neergelegd om te kijken naar een mogelijkheid voor buiten gymlessen te creëren. 

 

Gemeente Weert: 

 Beleidsterrein 

 Onderwijs 

 Sport 

 Openbare ruimte 

 Jeugd 

 Welzijn 

 

Kinderopvang: 

Een samenwerking opzoeken met de school, waarbij de buitenmomenten ook richting de 

BSO worden doorgetrokken en dat er ook naschool verder op de situatie wordt 

ingesprongen. De BSO zit in de school, waardoor er ook gekeken kan worden naar een 

gezamenlijke opslag ruimte, gezamenlijk gebruik van materiaal en dat zij bijgeschoold 

worden om hier ook in het naschoolse meer te doen. 

 

Wijkraad/ Buurt: 

De wijk zal een rol spelen, omdat de leerlingen van de school meer gebruik gaan maken 

van de openbare ruimte. De buurtbewoners zullen dan ook ingelicht moeten worden dat 

er meer van het terrein gebruik gemaakt kan worden. Omgang met het openbaar gebied 

is belangrijk om hier afstemming in te krijgen. 

 

Natuurlijk Bewegen: 

Inzet van een bestaande methodiek die ingezet kan worden richting de scholen.  

Natuurlijk Bewegen is een lesmethodiek die geschikt is voor de basisschool, die inspeelt 

op de huidige ontwikkeling van te weinig beweging voor de jeugd. De lessen zijn 

voornamelijk buiten in de naaste omgeving. Het doel is het verbeteren van de fysieke 
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basiseigenschappen (coördinatie, kracht/snelheid, lenigheid, uithoudingsvermogen en 

stabiliteit)  van basisschoolkinderen, waardoor zowel de fysieke, cognitieve, mentale als 

sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind positief beïnvloed wordt. 

 


