
Vakwerkplan ‘Bewegingsonderwijs en Sport’ basisschool De Klimop  

 

Algemeen 

Bewegingsonderwijs en sport vervullen een belangrijke rol binnen basisschool De Klimop.   

 

Er wordt vaak geroepen dat kinderen meer moeten bewegen, maar waarom is dit eigenlijk zo? Ze 

sporten toch al! Dat klopt, maar niet voldoende. Ze zijn in de afgelopen jaren minder gaan bewegen 

(TNO, 2015). In een onderzoek van Runhaar et al (2010), wordt de motorische fitheid van 

basisschoolkinderen vergeleken met de resultaten uit 1980. Wat blijkt; bij alle kinderen, ook bij de 

kinderen zonder overgewicht, wordt een achteruitgang in fitheid geconstateerd. Uit cijfers van het CBS 

en RIVM, blijkt dat maar net iets meer dan de helft van de Nederlandse kinderen (56%) in 2017 aan de 

beweegrichtlijn voldoen (Wendel-Vos, 2018). Er wordt gesuggereerd dat dit voornamelijk zou komen 

doordat kinderen meer zitten op een dag. Cijfers van het RIVM en het CBS geven aan dat kinderen 

tussen de 4 en 12 jaar op een doordeweekse dag gemiddeld 7,8 uur zitten (Kenniscentrum Sport, 

2015). Veel van deze zituren vinden plaats op school en de school is direct ook de plaats waar alle 

kinderen worden bereikt. De school lijkt dan ook een goede plek om bewegen te stimuleren (Pate, 

Davis, Stone, McKenzie, & Young  2006).  

 

Verder komt er steeds meer bewijs dat bewegen een positief effect kan hebben op de motorische 

vaardigheden, het gedrag en de cognitieve vaardigheden van kinderen: 

 

▪ Er is sterk bewijs dat sport en bewegen een positief en causaal effect heeft op de motorische 

vaardigheden, beweegvaardigheden en de fitheid van kinderen (Collard, Boutkan, Grimberg, 

Lucassen, & Breedveld, 2014); 

▪ Er zijn duidelijke aanwijzingen dat kinderen die een goede basis aan bewegingsvaardigheden 

hebben verworven, tijdens de jeugd, maar ook later een fysiek meer actief leven leiden 

(Stegeman, 2007).  

▪ Er een sterke overtuiging dat regelmatig bewegen gekoppeld is aan het versterken van het 

cognitief functioneren bij schoolgaande kinderen  (Hillman, Erickson & Kramer, 2008; Singh, 

Uijtdewilligen, Twisk, Mechelen & Chinapaw, 2012; Khan & Hillman, 2014). 

▪ Er is bewijs dat bewegen een positief effect heeft op de hersenen (Blom, 2016; Collard et al., 

2014). De hersenstructuur en de executieve functies worden verbeterd door bewegen, ofwel 

bewegen brengt en houdt de hersenen in conditie.  

▪ Leerlingen in de leeftijdscategorie negen tot twaalf jaar die motorisch en conditioneel minder 

goed ontwikkeld zijn, blijven gemiddeld ook achter in de leervakken. Anders gezegd; met meer 

beweging en een beter lichaamsbesef, zijn leerlingen in staat cognitief beter te presteren 

(Wieras, 2016). 

 

Kortom; bewegen en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. 

  



Methode en werkwijze 

Binnen basisschool De Klimop wordt er gewerkt met een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Samen 

met zijn collega vakleerkrachten vormt hij het beweegteam Optimus (Optimus is de overkoepelende 

onderwijsstichting, waar basisschool De Klimop onderdeel van is).  

 

Het Beweegteam wil, vanuit de verbinding tussen onderwijs, sport en welzijn, alle kinderen zowel 

tijdens- als na schooltijd bekwaam maken voor een zelfstandige, verantwoorde en blijvende deelname 

aan de cultuur van sport, bewegen en gezondheid. Dit wil het beweegteam bereiken door het creëren 

van een veilige, leuke en rijke leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden tot een actieve en 

gezonde leefstijl. Hierbij nemen zij alle niveaus mee; van Motorisch Remedial Teaching (MRT) tot talent 

leerlingen. Het Beweegteam wil kinderen leren hun talenten te ontdekken en benutten. Vanuit deze 

positieve benadering willen zij kinderen plezier laten beleven in het sporten en bewegen, wat moet 

leiden tot een sterke basis voor een leven lang sport, bewegen en gezondheid. Dat is de kern! 

 

Binnen basisschool De Klimop wordt er gewerkt aan de hand van methodes gericht op het 

bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. In deze methodes komen de 12 leerlijnen aan bod die staan 

beschreven in het basisdocument bewegingsonderwijs (Mooij, 2012). Als basis worden de methodes; 

(1) Bewegen in het basisonderwijs (Bewegen Samen Regelen, 2006) en (2) Basislessen 

bewegingsonderwijs (Gelder & Stroes, 2010) gebruikt. Aan de hand van deze methodes is er een 

jaarplanning ontwikkeld, zie hiervoor de bijlage. In deze jaarplanning is er naast activiteiten uit de 

methodes ook aandacht voor de Shuttle Run Test (conditietest), trend- en innovatieve sporten en 

aansluiting bij thema’s zoals Sinterklaas, carnaval, Olympische Spelen en de Koningsspelen sportdag. 

Kinderen bouwen hierdoor een ruim ‘bewegingsrepertoire’ op, waarbij zij zich ontwikkelen op 

motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Als sportprofessional waarborgt de vakleerkracht de 

ontwikkeling van de kinderen op deze drie gebieden. 

Daarnaast biedt de vakleerkracht vaak 3 of meer vakken aan. Een instructiekern (waar de vakleerkracht 

hulp verleent en coacht) en twee of meer spelvakken (waar de leerlingen leren om zelfstandig een spel 

op te starten en in gang te houden). Er is op deze manier structureel aandacht voor het zelfstandig 

leren (zelfregulatie) en samenwerken van kinderen. 

 

Verder wordt er gestreefd naar optimaal bewegen tijdens de gymlessen. Kinderen  bewegen veel en 

graag. Dit stimuleert de school natuurlijk in het bijzonder. Daarom richt De Klimop zich niet alleen op 

de gymlessen, maar vindt de school het belangrijk dat er ook na schooltijd een breed en uitdagend 

sport- en beweegaanbod is.  

 

 

Inzet stagiaires 

Er wordt binnen De Klimop ook regelmatig samengewerkt met de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN), opleiding Academy Lichamelijke Opvoeding (ALO). De vakleerkracht begeleidt eerste- 

tot vierdejaars stagiaires van de HAN-ALO. 



De Klimop vindt het belangrijk om toekomstige professionals een prettige en leerzame stageplaats te 

kunnen bieden. Hiermee proberen zij een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het vak. Daarnaast 

bieden de stagiaires meer ‘handen’ tijdens de lessen bewegingsonderwijs, waardoor er nóg meer uit 

de lessen gehaald kan worden.  

 

Aanbod clinics en trendsporten 

De vakleerkracht biedt regelmatig sportclinics aan tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Zowel van 

sporten uit de buurt, als van sporten uit een andere omgeving. Daarnaast komen er met enige 

regelmaat trendsporten aanbod. Denk hierbij aan KanJam (frisbee), freerunning en flag football.  

 

Koningsspelen Sportdag  

Op elke vrijdag vóór de meivakantie (mits dit ‘goede vrijdag’ is, dan de week ervoor), wordt er de 

Koningsspelen Sportdag georganiseerd op de voetbalvelden in Wilbertoord of St. Hubert. 

De groepen 1 t/m 3 nemen deel aan sport- en spelactiviteiten op een eigen veld. Dit doen zij onder 

begeleiding van hulpouders en leerkrachten.   

De groepen 4 t/m 8 nemen deel aan sport- en spel activiteiten op een eigen veld en daarnaast aan  

sportclinics in de middag. Deze clinics worden verzorgt door leerkrachten en vrijwilligers uit de buurt. 

De vakleerkracht bewegingsonderwijs heeft de overkoepelende coördinatie over de Koningsspelen 

Sportdag en is het aanspreekpunt op de dag zelf.  

Naast het samen sporten en fysiek actief zijn, staat het plezier hebben in sport en bewegen centraal 

tijdens deze dag. Bewegen is belangrijk en leuk. Deze boodschap willen we de kinderen graag 

meegeven.  

 

Bewegingsonderwijs a.d.h.v. actuele sport (en beweeg)thema’s en evenementen 

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt er veel aandacht besteed aan actuele thema’s en 

evenementen, vooral gericht op sport en bewegen. Denk hierbij aan de Olympische Spelen, WK’s en 

EK’s, de Nationale buitenspeeldag, pietengym en meer. Aan de hand van ontwikkelde themalessen, 

wordt hier gericht aandacht aan besteed.  

 

Leerlingvolgsysteem 

Binnen basisschool De Klimop wordt er gewerkt met het leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en Spelen’ 

(Gelder & Stroes, 2010). De vakleerkracht bewegingsonderwijs observeert en registreert aan de hand 

van dit leerlingvolgsysteem de motorische vaardigheden van de kinderen. Dit, met als doel:  

 

▪ Monitoren van de motorische ontwikkeling; 

▪ Voorspellen van het deelname niveau; 

▪ Signaleren van kwetsbare kinderen; 

▪ Doorverwijzing naar andere deskundigen. 

 

Verder kunnen de gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden gebruikt voor: 

 



▪ Het maken van niveaugroepen tijdens de les bewegingsonderwijs; 

▪ Het maken van de rapporten en tijdens oudergesprekken; 

▪ De overdracht naar een andere basisschool of het voortgezet onderwijs; 

▪ De overdracht naar een andere deskundige; 

▪ Motorisch Remedial Teaching 

 

Elk jaar worden de testen uit het leerlingvolgsysteem één maal afgenomen, in oktober. Bij 

zorgleerlingen is er een tweede afname moment in april, om de ontwikkeling nauwlettend bij te 

houden. Begeleiding kan dan tijdig worden aangepast, waar nodig.  

 

Motorisch Remedial Teaching (MRT) en talentontwikkeling/-ontplooiing 

Zoals in het vorige hoofdstuk omschreven, wordt de motorische ontwikkeling van kinderen structureel 

geobserveerd en geregistreerd. De vakleerkracht houdt aan de hand van deze gegevens rekening met 

de zorgleerlingen, door differentiaties in het aanbod en extra hulp. Daarnaast is er in het beweegteam 

Peelraam een MRT specialist werkzaam. Deze MRT specialist kan de vakleerkracht, waar nodig, 

voorzien van advies. Ten slotte heeft de vakleerkracht een samenwerking met de kinderfysiotherapeut 

uit de gemeente. De kinderfysiotherapeut kan een zorgleerling aanvullend nog extra hulp bieden. De 

vakleerkracht en kinderfysiotherapeut stemmen samen af hieromtrent.  

 

Naast MRT, is er op De Klimop ook aandacht voor de ontwikkeling en ontplooiing van (sport en 

beweeg-) talent bij elke leerling. Door een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod, worden kinderen 

geprikkeld hun talenten te ontdekken. Verder worden door middel van een programma gericht op 

talentontwikkeling, ook de zogenoemde talent-leerlingen, geprikkeld en uitgedaagd tijdens de lessen 

bewegingsonderwijs.   

 

Naschools sport- en beweegaanbod 

Door een structurele samenwerking met Sjors Sportief en de gemeente, is er ook een breed en 

gevarieerd naschools sport- en beweegaanbod voor de kinderen van basisschool De Klimop. Kinderen 

hebben hierdoor de mogelijkheid om verschillende sporten uit te proberen via de sportverenigingen 

uit de buurt. Daarnaast is er een aanbod vanuit de combinatiefunctionaris met ‘andersoortige sport- 

en beweegactiviteiten’, om kinderen extra te stimuleren om te bewegen en het plezier hiervan te laten 

ervaren. Dit aanbod loopt gedurende het gehele schooljaar. 

 

Samenwerking sportverenigingen uit de buurt 

Zoals aangegeven bieden de sportverenigingen uit de buurt een kennismakingsaanbod voor kinderen 

van De Klimop. Elk jaar kunnen de sportverenigingen de informatie hieromtrent doorgeven aan de 

combinatiefunctionaris. Deze zorgt ervoor dat dit bij de kinderen en ouders terecht komt, middels een 

boekje.  

 

 

 



Delen van expertise 

De vakleerkracht heeft nauw contact met zijn collega’s uit het beweegteam. Elk beweegteamlid heeft 

zijn of haar eigen expertise(s). Zij delen deze graag en vaak, om de kwaliteit van het aanbod te 

optimaliseren.  
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