
Evaluatie pilot buitengymlessen 2020-2021  

 

Deelnemende partijen: 

OBS de Graswinkel (Onderwijs), bs. St. Jozef (onderwijs), MMC Weert (sportvereniging), 

Punt Welzijn en Gemeente Weert 

 

Inzet financiële middelen  

Subsidie experimenteerruimte onderwijs, nieuwe initiatieven  

Middels subsidie is het mogelijk gemaakt om: 

1. Materiaal aan te schaffen. Deze materialen worden wekelijks buiten gebuikt om de 

gymlessen mogelijk te maken. 

2. Opleiding vakleerkrachten en docenten: vakleerkrachten zijn geschoold (’T Bewegend 

Kind) om de buitengymlessen te verzorgen. Groepsleerkrachten worden middels 

workshops ook bijgeschoold.  

3. Opslag materiaal. Er zijn kasten aangeschaft om de materialen in op te slaan.   

 

Subsidie ‘Pilot buitengymlessen’ 

1. Inzet extra pakketten inzet combinatiefunctionaris onderwijs 

 

Inzet middelen algemeen 

Blokken van twee weken (1 week binnen en 1 week buiten gymles). 

Voor de buitenlessen wordt het programma van ’t Bewegend Kind ingezet (Natuurlijk 

Bewegen) 

Tijdens lockdown periode (kinderen thuis) geen lessen. Daarna volledig 

buitenprogramma i.v.m. maatregelen overheid.  

 

Inhoudelijke verslaglegging 

1.    Wat zijn de algemene ervaringen geweest van afgelopen schooljaar? 

 

Heel positief. Het buiten sporten bevalt heel erg goed. De afwisseling met binnen 

sporten is door corona komen te vervallen maar we waren heel erg blij met het 

alternatief van buiten sporten. Doordat dit in ons systeem zit, zijn we veel meer flexibel. 

Het bevalt goed dat Team 1 en 2 op school sporten en team 3 en 4 naar MMC gaan. 

Soms is het slecht weer. Over het algemeen wordt er toch gesport. Soms is het echter 

te slecht. Hierover wordt snel een goede overeenstemming bereikt. (OBS de Graswinkel) 

Zowel het buiten sporten bij de sporthal als de gymlessen en beweegmomenten op het 

schoolplein zijn positief ervaren. Er waren maar enkele momenten waarop de 

weersomstandigheden het gymmen belemmerden en dankzij de flexibiliteit van de 

vakleerkrachten en collega’s werd er om de hoosbuien heen gegymd of een 

sneeuwprogramma ingezet. De diversiteit aan buitensportactiviteiten is groot en 

inspirerend voor collega’s en kinderen. Spellen komen terug tijdens de extra 

beweegmomenten en de pauzes. (BS St Jozef) 

De ervaringen van MMC zijn erg positief. (MMC Weert) 

Mijn ervaringen zijn erg positief. De relatie met de club (vrijwilligers) is erg prettig en 

voor de kinderen ook een meerwaarde om in de buitenlucht te gymmen. Daarnaast 

vindt ik het fijn dat er gebruikt wordt gemaakt van de sportfaciliteiten op een sportpark 

die anders overdag niet tot nauwelijks gebruikt wordt.  (Punt Welzijn) 

 

2.    Welke verbeterpunten zijn er vanuit uw organisatie te benoemen? 

 

Verbeteren van het Grasveld bij school. De kwaliteit is erg slecht. Hiervoor zij vele 



contacten en gesprekken geweest. Nu is het afwachten op de plannen die de Gemeente 

heeft. Ik las dat Punt Welzijn aan het nadenken zijn over wat te doen met slecht weer. 

Dat is een mooi initiatief! (OBS de Graswinkel) 

-Dit schooljaar gaan we werken met even weken buitengym en oneven weken 

binnengym dit is voor kinderen, collega’s en ouders overzichtelijker dan enkele maanden 

volledig buiten, enkele maanden volledig binnen en de overige maanden gecombineerd.  

-In de zomerperiode is het snel erg warm op de speelplaats (veel stoep, weinig 

schaduw). Dit is iets waar we bij de aanleg van de nieuwe speelplaats rekening mee 

moeten houden 

-Vorig schooljaar stond een groot deel van de materialen bij de sporthal, dit schooljaar 

staan ze op school. Hierdoor kunnen ook deze materialen gebruikt worden door collega’s 

bij de extra beweegmomenten en in pauzes. (bs St Jozef) 

We hebben geen verbeterpunten te melden (MMC) 

 

3.    Hoe verliep de samenwerking? 

 

De samenwerking verloopt met alle partijen erg goed. Communicatie verloopt snel en 

goed. Het uitvallen van de sportfunctionaris was niet fijn maar punt-Welzijn heeft dit 

heel goed opgepakt. (OBS de Graswinkel) 

De samenwerking verloopt erg prettig. Korte lijntjes en grote flexibiliteit. (bs St Jozef) 

De samenwerking verliep goed, afspraken zijn nagekomen en de communicatie verliep 

prima. (MMC) 

 

4.    Welke neveneffecten zijn te benoemen? Naast een impuls aan het 

bewegingsonderwijs. 

 

Naast een impuls aan het bewegingsonderwijs. Fijn contact met MMC. De 

schoolomgeving wordt intensief gebruikt. De koningsspelen hebben ook plaatsgevonden 

bij MMC. Kinderen komen in 'sportievere kleren naar school' Ze weten dat er vaker in de 

week bewegingsmomenten plaatsvinden. (OBS de Graswinkel) 

Collega’s bieden extra beweegmomenten aan naast de gymlessen en kiezen vaker voor 

bewegend leren. Zo gaan ze bijvoorbeeld ook naar buiten voor elementen uit de reken- 

en taallessen. Dit maakt de verhouding zitten/bewegen meer in balans en kinderen zijn 

vaker buiten. (bs St Jozef) 

 

5.    Eventueel nog andere zaken? Benoem ze hier aub. 

Vraag aan school: is het gelukt om het aan te stippen binnen het Eduquaat overleg?  

Ik heb de pilot meerdere malen benoemd (bij collega schoolleiders) en ook aangegeven 

dat Punt Welzijn dit graag met scholen wil onderzoeken. Iedereen lijkt enthousiast. Of 

men acties ondernomen heeft weet ik niet. 

 

 

Voor school:  

6.    Wat heeft school nodig om vervolg stappen te zetten in het proces rondom 

het bewegend kind irt meer (dagelijks) (buiten) bewegen? 

Begeleiding en blijven inspireren en meedenken. We bewegen nu veel. Of we de twee 

uur per week halen vind ik lastig te beoordelen. (OBS de Graswinkel) 

Voortzetten van de samenwerking.  

Begeleiding bij/aandacht voor het verder implementeren en borgen van de extra 

beweegmomenten. Mogelijk de tussenschoolse opvang hier in meenemen.  

Een tot bewegen uitnodigende inrichting van de nieuwe speelplaats. (bs St Jozef) 

7.    Hoeveel kinderen hebben deelgenomen aan de pilot? 

 



Graswinkel: ruim 200 kinderen hebben deelgenomen 

Bs St Jozef: 45 kinderen  

8. Wat is de meerwaarde van de buitengymlessen?  

Graswinkel: sporten in de buitenlucht is goed voor de gezondheid, minder reistijd, 

minder kosten busvervoer, er is een samenwerking met MMC ontstaan, de natuur 

vermindert stress. 

Ik sluit me aan bij bovenstaande. 

Kinderen zijn in de schone buitenlucht en -licht (aanmaak vitamine D).  

Kinderen kijken in de verte, als tegenhanger van het dichtbij kijken op beeldschermen. 

(bs St Jozef) 

 

 

Financiële verslaglegging 

Wat  Begroot Daadwerkelijke 

kosten 

Opmerking 

Experimenteerregeling 

€8500,-  

   

Opleidingskosten ’t 

Bewegend kind 

€4000,- €3.900,00,- 

 
 

Materiaal MMC €1500,- €1.451,93  

Materiaal OBS 

Graswinkel  

€1500,- €1.469,60 

 
 

Materiaal St. Jozef €1500,- €1.470,31 

 
 

Workshop bewegend 

kind 

€350,- €350,-  

    

Totaal  €8.641,84  €141,84 aangevuld 

door Punt Welzijn  

    

Pilot buitengymlessen 

 

€8700,- €9200,- €500,- aangevuld 

door onderwijs. 

€4600,- vastgesteld 

als uiteindelijke 

pakketprijs. Inzet 2 

pakketten.  

    

 


