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Doel: We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge ver-

houdingen, daarom leren we de kinderen de basis van motorische vaardigheden, samenwer-

ken en hun eigen kunnen in te schatten. 

Aanpak 

Wekelijks krijgen de groepen 3 t/m 8 1,5 uur gymles. De gymles wordt verzorgd door de 

buurtsportcoach (BSC) en ondersteund door leerkrachten en stagiaires. De gymlessen voor de 

groepen 3 t/m 8 zijn in de sporthal De Eeght. 

Wekelijks krijgen de kleuters bewegingslessen in de speelzaal van de onderwijsassistent, ge-
specialiseerd in motorische remedial teaching. 

 

Algemene afspraken 

• Leerkrachten checken bij de start van het schooljaar het calamiteitenplan en de vluchtroutes 

van de gymzaal. 
• Eén van de leerkrachten heeft altijd een telefoon voor calamiteiten bij zich. 

• Leerkrachten en buurtsportcoach hanteren de afspraken (zie website Veiligheidsplan en Kwa-

liteitskaart veilig op pad). 

• Leerkrachten en buurtsportcoach zijn op de hoogte van en handelen naar de (wettelijke) af-

spraken rondom veiligheid en integriteit vanuit beleidsplan Optimus (zie Optimus website). 

• Er blijven (volgens wettelijke regelgeving) geen kostbaarheden achter in de kleedruimte. Di-
rectie meldt dit jaarlijks in schoolgids. We adviseren ouders en kinderen geen telefoons en 

sieraden mee te nemen met de gym. Aanwezige sieraden worden voor de les verzameld door 

buurtsportcoach en leerkracht, in de gymzaal geplaatst en aan het einde van de les bij de 

leerkracht en buurtsportcoach opgehaald.   

 
Specifieke afspraken 

Gymmen bij groep 1-2 

• De kleuters douchen niet. 

• De kleuters kleden zich om in de klas. De leerkracht helpt waar nodig. 

• In verband met de onderwijstijd is het prettig wanneer de kinderen dit zelf kunnen. Oefen 
thuis het zelf omkleden daarom regelmatig. Trek de kinderen deze dag makkelijk verwissel-

bare kleding en schoeisel aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis. 

 

Gymmen bij groep 3-4 

• In groep 3-4 wordt er niet gedoucht na de gymles.  
• De kinderen gebruiken geen deodorant. 

• Wij verwachten zelfstandigheid van onze leerlingen, daar hoort bij dat zij zichzelf kunnen 

aan- en uitkleden en de veters kunnen strikken. 

• Oefen en stimuleer het zelf omkleden indien nodig regelmatig. 

• De kinderen trekken op deze dag makkelijk verwisselbare kleding en schoenen aan en laten 

sieraden zoveel mogelijk thuis. 
 

Gymmen bij groep 5-8 

• In groep 5-8 wordt er niet gedoucht na de gymles.  

• Alleen in groep 7-8 mogen de kinderen deodorant gebruiken. Alleen rollers en geen spuitbus-

sen. 
• Wij verwachten zelfstandigheid van onze leerlingen, daar hoort bij dat zij zichzelf kunnen 

aan- en uitkleden en hun eigen veters kunnen strikken.  

• Oefen en stimuleer het zelf omkleden indien nodig regelmatig. 

• De kinderen trekken op deze dag makkelijk verwisselbare kleding en schoenen aan en laten 

sieraden zoveel mogelijk thuis. 

https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/kwaliteitskaarten/
https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/kwaliteitskaarten/
https://www.optimusonderwijs.nl/informatie/protocollen/


 

Het toezicht 

Volgens de integriteitscode van de stichting, is er vanaf groep 5 geen leerkracht of buurtsport-

coach in de kleedkamer en worden leerlingen op gepaste en professionele afstand benaderd. 

Om de veiligheid voor alle leerlingen te waarborgen zijn onderstaande afspraken opgesteld. 

 
Bij groep 3-4:  

• Er is afwisselend toezicht bij de jongens en meisjes kleedkamer en er wordt indien nodig ge-

holpen met omkleden. 

 

Bij groep 5-8:  
• Er is indirect toezicht, de leerkracht is niet aanwezig in de kleedkamer.  

  De leerkracht is voor de kleedkamer aanwezig en houdt toezicht op afstand.  

• Wanneer er onrust is in de kleedkamer, wordt er eerst 3x geklopt op de deur, waarna de 

leerkracht binnen komt. 

 
Wanneer leerlingen in de kleedkamer grensoverschrijdend gedrag vertonen als schoppen, 

slaan, pesten en schelden, dan wordt dit door de leerkracht uitgezocht en besproken. De leer-

ling die grensoverschrijdend gedrag vertoont gymt een volgende les niet mee. De leerling 

werkt dan in een andere klas, onder toezicht, aan zelfstandige taken. De leerkracht informeert 

de ouder. Na drie incidenten gaan ouders, kind en leerkracht rond de tafel en volgen er 

nieuwe afspraken. 
  

Inzet Buurtsportcoach (BSC) groepen 3-8 

Het versterken van het bewegingsonderwijs bij De Regenboog door BSC uit zich op twee ma-

nieren: BSC geven zelf de lessen bewegingsonderwijs en/of BSC ondersteunen de leerkrachten 

en coachen hen in het lesgeven. Op beide manieren wordt getracht de kinderen een zo gevari-
eerd en goed mogelijk aanbod in de gymles te bieden en hen in hun motorische ontwikkeling 

maximaal uit te dagen en te stimuleren. 

De Regenboog zet in op het bevorderen van motorische/fysieke en sociale ontwikkeling van 

kinderen door hen wekelijks gevarieerd, voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs in 

de groepen 3-8 aan te bieden door de BSC (een vakleerkracht). De lessen bewegingsonderwijs 

door een vakleerkracht kunnen door de betrokkenen van kwalitatief hoog niveau worden erva-

ren. Leerlingen worden meer uitgedaagd, lessen zijn intensiever en de motorische ontwikke-
ling van leerlingen wordt beter gemonitord en gaat zichtbaar sneller vooruit. 

    

Producten Infograhic team buurtsportcoach 

Te vinden via website Kwaliteitskaart veilig op pad 
 Integriteitsbeleid Optimus 

 

 


