  
  
  

Studiedag 22 maart
“VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP”
Op  22  maart  2019  
12.30  uur  
Locatie:  Roelof  van  Echtencollege  
Sportveldenweg  20  
7902  NX  Hoogeveen  
  
  
  
  

Het programma
12.00  –  12.30      
12.30  –  12.40  
12.45  –  13.15  
13.30  –  15.00     
15.15  –  16.45     
17.00  –  18.30     
19.00  –  21.00     
  

  

Ontvangst  met  koffie  en  thee  
Openingswoord  door:  Oscar  Linde,  docent  LO  op  het  Roelof  van  
Echtencollege  
Inleiding  door:  Sandra  Roelofsen,  advocaat,  cao  onderhandelaar  FvOv  
en  werkzaam  voor  de  KVLO  
Eerste  workshopronde  
Tweede  workshopronde  
Derde  workshopronde  
Diner  

De  link  om  je  in  te  schrijven  vind  je  op  de  laatste  pagina.  
  

Uiterste  inschrijfdatum  15  februari  
  

Theorie Workshop
  

  

  
1.   Motorisch  leren  en  passend  onderwijs  
Onder  leiding  van  Joost  Hes  
De  opvattingen  rondom  het  motorisch  leren  zijn  de  laatste  twee  decennia  aan  
veranderingen  onderhevig  geweest.  Impliciet  leren  is  een  term  die  een  groot  aantal  
van  manieren  van  motorisch  (aan-‐)leren  omvat.  Het  gaat  dan  over  leren  met  externe  
focus,  imiterend  leren,  leren  met  beeldspraken,  foutloos  leren,  sturend  leren  en  
differentieel  leren.  In  de  sport  en  het  bewegingsonderwijs  lijken  de  resultaten  van  
deze  nieuwe  manier  van  leren  gunstig  te  zijn.  Foutloos  leren  schijnt  bijvoorbeeld  
succesvol  te  zijn  bij  leerlingen  in  het  Speciaal  onderwijs.  Ook  de  andere  vormen  van  
leren  hebben  voordelen  voor  kinderen  met  speciale  problematiek.  In  de  workshop  
worden  voor  de  verschillende  vormen  van  impliciet  leren  besproken  hoe  de  
voordelen  toe  te  passen  zijn  in  de  context  van  het  Passend  onderwijs.  
Joost  Hes  heeft  gewerkt  als  bewegingsonderwijzer  en  MRT-‐docent  in  het  reguliere  
onderwijs.  Hij  heeft  Bewegingswetenschappen  gestudeerd  met  onder  andere  
Motorische  ontwikkeling  als  specialisatie.  Voor  het  nascholingsbureau  van  de  
Academie  van  Lichamelijke  Opvoeding  in  Amsterdam  heeft  hij  de  afgelopen  jaren  een  
nascholing  Motorische  Leren  gegeven.  Nu  werkt  hij  sinds  2009  als  
bewegingstherapeut  op  2  instituten  voor  kinderen  met  leer-‐  en  gedragsproblemen.    

2.   Beoordelen  (waarderen)  in  het  bewegingsonderwijs  
Onder  leiding  van  Gerben  Bakker  opleidingsdocent  op  de  Calo  
Gym  is  een  leervak.  En  daar  horen  cijfers  bij  -‐  althans:  dat  zou  je  denken...  Toch  staat  
het  ‘becijferen’  bij  gym  voortdurend  (terecht)  onder  druk:  wat  zegt  het  cijfer  
tenslotte  en  in  hoeverre  doet  het  er  eigenlijk  toe?  Daar  staat  dan  weer  tegenover  dat  
cijfers  mogelijk  wel  stimulerend  werken.  Maar  geldt  dit  voor  alle  leerlingen?  Geven  
cijfers  een  helder  beeld  van  het  beweegniveau  dat  de  leerling  heeft  en/of  de  
ontwikkeling  die  hij  of  zij  heeft  doorgemaakt?  Wat  is  eigenlijk  de  relatie  tussen  het  
cijfer  en  de  doelstelling  die  gesteld  was  voor  de  lessenreeks?  
Veel  vaksecties  twijfelen  aan  het  nut  van  beoordelen  en  cijfers  geven.  Eigenlijk  willen  
we  geen  cijfers,  maar  als  andere  vakken  ook  cijfers  geven,  dan  doen  we  mee,  toch?  
Hoe  zorgen  we  er  in  de  evaluatie  voor  dat  verschillen  tussen  leerlingen  gewaardeerd  
worden?  Strookt  het  geven  van  cijfers,  het  oordelen,  waarderen  of  evalueren  wel  bij  
onze  vakvisie  die  we  als  vaksectie  hebben?  Zou  een  leerlingvolg(jezelf)systeem  niet  
beter  passen?  Maar  hoe  houd  je  het  vak  dan  ‘volwaardig’  voor  de  leerlingen,  binnen  
de  school  en  voor  de  ouders?  Is  formatief  evalueren  de  juiste  oplossing?  
In  de  workshop  gaan  we  in  op  bovenstaande  vragen  en  dilemma’s.  

  
  
  
  
  
  

Praktijk Workshops
  
3.   Burner  Games  
Onder  leiding  van  Dennis  Witsiers  docent  op  Fontys  Sporthogeschool  
Burner  Games  zijn  actieve,  intensieve,  actuele,  leuke  spelletjes,  waarmee  je  elke  les  
LO  op  een  attractieve  manier  kunt  beginnen  of  afsluiten.    
Het  biedt  talrijke  nieuwe  spelideeën  voor  alle  leeftijden.  Deelnemers  aan  deze  
workshop  zullen  worden  aangemoedigd  om  zich  met  elkaar  te  meten,  tegen  en  met  
elkaar  te  strijden,  maar  ook  om  op  elkaar  te  jagen  en  te  gooien.  Op  deze  manier  kan  
straks  in  de  les  LO  behendigheid,  reactie,  uithoudingsvermogen  en  kracht  op  een  
speelse  manier  worden  geoefend.  Naast  een  hoge  funfactor  biedt  Burner  Games  ook  
educatieve  mogelijkheden:  de  eenvoudige  startniveaus  van  de  spelen  geven  ook  
motorisch  minder  getalenteerde  kinderen  en  jongeren  de  gelegenheid  om  succes  en  
plezier  te  ervaren.  Dit  kan  hun  zelfvertrouwen  en  zelfbeeld  versterken  binnen  een  
sportieve  context.  Meer  getalenteerde  leerlingen  krijgen  geregeld  de  mogelijkheid  
om  gebruik  te  maken  van  hun  vaardigheden  en  om  leidinggevende  rollen  in  hun  team  
aan  te  nemen.  De  ervaring  van  het  presteren  en  het  ontdekken  van  je  rol  binnen  het  
team  is  ook  van  belang  vanuit  een  multidisciplinair  perspectief:  kinderen  leren  
intuïtief  verschillende  gedragspatronen  en  vormen  van  contact  die  gunstig  zijn  voor  
hun  team  te  onderscheiden,  en  kunnen  deze  oefenen  in  aantrekkelijke  spelen.  We  
gaan  tijdens  deze  workshop  nieuwe  spelletjes  spelen  uit  het  meest  recente  
boekje:  Burner  Games  Fantasy.  
Ik  wens  elke  deelnemer  alvast  veel  plezier  en  geniet  van  de  vele  enerverende  nieuwe  
"Burner"-‐momenten!  

4.   Groepsdynamisch  werken  in  het  onderwijs  

Onder  leiding  van  Ivo  Dokman                                                                                                                                                        
Ivo  is  als  LO  docent  in  verschillende  onderwijstypen  werkzaam  geweest.  Hij  heeft  7  
jaar  op  de  Calo  gewerkt  als  opleidingsdocent  en  de  afgelopen  8  jaar  heeft  hij  zich  
toegelegd  op  Groepsdynamisch  Werken  in  het  onderwijs.  
In  deze  workshop  gaan  we  op  een  praktische  wijze  aan  de  slag  met  hoe  onderlinge  
beïnvloeding  werkt  tussen  leerlingen  in  de  groep  en  in  de  interactie  met  jou  als  
leraar.    
Als  individu  heb  je  namelijk    invloed  op  het  gedrag  van  de  groep,  maar  de  groep  heeft  
ook  invloed  op  het  gedrag  van  jou  als  individu.    Maar  hoe  werkt  dat  dan?  Hoe  krijg  je  
zicht  en  vat  op  de  dynamiek?  Hoe  stuur  je  bij  of  kan  je  preventief  al  rekening  houden  
met  deze  dynamiek?  Wat  vraagt  dat  dan  van  jou  als  leraar  en  in  de  onderlinge  
samenwerking  met  collega’s?  Dat  is  immers  ook  een  groep  en  die  kent  ook  een  
dynamiek?  Deze  vragen  en  meer  komen  aan  bod  en  worden,  op  een  praktisch  
toepasbare  wijze,  gekoppeld  aan  theorie  vanuit  de  communicatiewetenschappen,  
psychologie  en  sociologie.    

  

5.   Goed  leren  bewegen  om  later  beter  te  kunnen  sporten!  
Onder  leiding  van  Steven  Gerrits  en  Sierd  Wijnalda  opleiders  instituut  voor  
sportstudies  (ALO)  Groningen,  tevens  werkzaam  als  opleiders/trainers  en  
ontwikkelaars  bij  de  Atletiekunie      
De  huidige  generatie  jeugd  is  motorisch  aanmerkelijk  minder  goed  ontwikkeld  dan  
vroeger.  Kinderen  spelen  minder  buiten,  waardoor  ze  belangrijke  bewegingservaring  
missen  en  minder  handig  bewegen.  Een  veelzijdig  gevarieerd  aanbod  aan  
bewegingservaringen  vergroot  de  kans  dat  leerlingen  een  leven  lang  met  plezier  en  
zonder  blessures  blijven  bewegen.  Leerlingen  moeten  weer  ‘de  baas'  worden  over  
hun  eigen  lichaam.  Het  ontwikkelen  van  coördinatie  is  hierbij  essentieel.  
Tijdens  de  workshop  gaan  we  in  –  letterlijk  en  figuurlijk  –  actieve  werkvormen  het  
containerbegrip  “coördinatie”  uitdiepen.  We  gebruiken  atletiek  gerelateerde  vormen  
om  te  laten  zien  hoe  je  op  een  attractieve  manier  beter  kunt  leren  bewegen.  Er  zal  
veel  worden  gevarieerd  en  je  wordt  -‐  individueel  of  als  groep  –  uitgedaagd  de  baas  te  
worden  over  je  lichaam.  
De  thema’s  variatie,  korte  uitdagingen  en  ‘samen  sporten’  sluiten  goed  aan  bij  de  
motivatie  van  veel  leerlingen.  Velen  ervaren  de  traditionele  atletieksport  immers  als  
een  individualistische,  confronterende  soms  saaie  technische  sport.    We  laten  het  
prestatieve  en  normatieve  karakter  van  de  sport  tijdens  deze  workshop  dan  ook  wat  
meer  links  liggen  en  zullen  ons  niet  richten  op  het  perfectioneren  van  
atletiektechnieken.  

  
6.   Rugby  

  

Onder  leiding  van  Joost  Kuppens  
In  onze  workshop  leren  de  docenten  alles  wat  nodig  is  om  de  mooie  rugbysport  op  
een  leuke  manier  aan  te  bieden  tijdens  de  gymles.  We  nemen  veel  spelrepertoire  
door  voor  zowel  binnen  in  de  gymzaal  als  buiten  op  het  grasveld.    
De  workshop  wordt  geleid  door  enthousiaste  rugbyfanaat  Joost  Kuppens.  Joost  is  
door  Rugby  Nederland  en  World  Rugby  erkend  als  officieel  opleider  van  trainers  en  
docenten.  Daarnaast  is  hij  trajectbegeleider  Veilig  Sport  Klimaat  voor  NOC*NSF  en  
tevens  trainer  bij  Rugby  Academy  Zuid  en  het  Nederlands  team  onder  17  jaar.    
Naast  de  workshop  zelf  krijgen  de  deelnemende  docenten  toegang  tot  uniek  
beeldmateriaal  waarin  alle  doorgenomen  spellen  en  oefeningen  terug  te  kijken  zijn.  
Tevens  wordt  er  een  inlogcode  verstrekt  voor  de  website  van  ‘Get  Into  Rugby’.  Op  de  
website  van  dit  internationale  programma  staan  uitgeschreven  lesmodules  in  een  
reeks  van  4-‐lessen  voor  het  allereerste  begin  en  een  reeks  van  4-‐lessen  voor  de  
kinderen  die  al  wat  ervaring  hebben  opgedaan  binnen  de  gymlessen.  
  
  
  
  
  
  
  

7.   Ipad  in  de  zaal:  waar  en  hoe  praktisch  te  beginnen!  
Onder  leiding  van  Jaap  Huurman  
We  gaan  kennis  maken  met  de  digitale  mogelijkheden  in  de  gymzaal.  Voordelen  
leren  inzien  voor  de  bewegers  en  de  docent  i.c.m.  veel  praktische  voorbeelden.  
Welke  Apps,  materialen  en  opstellingen  kun  je  gebruiken?  
Hiernaast  ervaar  je  het  gebruik  van  de  iPad  in  de  praktijk.  
Aan  de  hand  van  de  inschrijving  wordt  gekeken  of  deze  workshop  apart  gegeven  
wordt  of  in  combinatie  met  workshop  8.  
  

8.   Hoe  kan  ik  de  iPad  beter  inzetten?  Neem  je  Ipad  mee!  

  

Onder  leiding  van  Jaap  Huurman  
We  gaan  er  vanuit  dat  je  een  iPad  hebt  en  deze  al  af  en  toe  inzet  tijdens  je  les.  
De  toepassingsmogelijkheden  van  de  iPad  lijken/zijn  oneindig,  welke  Apps  passen  bij    
jou,  de  sectie  of  jouw  leerlingen?  Wil  je  meer  zelfstandig  werken,  beweeganalyse  
maken,  digitale  feedback  of  juist  specifieker  uitleg  geven?  De  rol  van  de  docent  is  
vaak  bepalend  voor  het  succes.  D.m.v.  voorbeelden  en  praktisch  oefeningen  ervaar  je  
hoe  jij  de  iPad  nuttiger  kan  inzetten.  
Aan  de  hand  van  de  inschrijving  wordt  gekeken  of  deze  workshop  apart  gegeven  
wordt  of  in  combinatie  met  workshop  7.  

9.   YOU.FO  
Onder  leiding  van  Bas  Reijenga  
YOU.FO  is  een  nieuw  en  innovatief  sportspel,  waarbij  je  een  aerodynamische  ring  
met  speciaal  ontworpen  sticks  kunt  werpen  en  vangen.  Het  sportspel  staat  bekend  
om  haar  innovatieve  karakter  en  won  onder  andere  de  Nationale  Sport  Innovatie  
Prijs,  de  Sport  Innovator  Award,  de  PROFIT  European  Award  for  Innovation  en  de  
PDMA  Most  Inspiring  Innovation  Award.  Daarnaast  heeft  YOU.FO  een  samenwerking  
met  Olympic  Moves,  met  als  ultieme  droom  om  een  wereldwijd  geaccepteerd  
sportspel  te  worden.    
Ondertussen  wordt  YOU.FO  al  in  zo'n  15  landen  gespeeld,  waaronder  India,  Qatar,  
Amerika,  Denemarken,  etc.,  maar  nu  kan  het  ook  op  jouw  school  worden  gespeeld.  
YOU.FO  is  mede  ontwikkeld  door  docenten  lichamelijke  opvoeding  en  bezit  
methodische  leerlijnen,  inclusief  instructievideo's  en  bewegingsbeschrijvingen.  De  
leerlijnen  zijn  ontwikkeld  voor  alle  leeftijden  vanaf  10  jaar.  Voor  een  impressie  van  
YOU.FO  kun  je  onderstaande  video  bekijken:    
https://www.youtube.com/watch?v=ULSyWpJJPXY    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
10.Turnen  draaien  om  de  breedte-‐as.  

  

Onder  leiding  van  Wim  Hopman  opleidingsdocent  op  de  Calo  
In  deze  workshop  gaan  we  zowel  springend  als  zwaaiend  om  de  breedte-‐as  draaien:  
•   tipsalto  over  de  kast  -‐  kunnen  we  zonder  het  schuine  vlak…?  
•   trapezezwaaien  koprol-‐af  in  de  voorzwaai  -‐  kan  dat  zonder  vangers…?  
•   zittend  schommelen  met  salto  a.o.  in  de  voorzwaai  -‐  (hoe)  werkt  dat…?  
Zin  om  zelf  weer  eens  even  turnend  ‘aan  de  bak’  te  gaan?  En  om  tegelijkertijd  weer  
eens  aan  de  boom  van  je  ‘turnmethodieken’  te  schudden?  Dan  ben  je  meer  dan  van  
harte  welkom  (met  praktijkkleding  natuurlijk)!  
Ik  ben  Wim  Hopman  en  geef  al  weer  heel  wat  jaren  les  op  de  Calo  te  Zwolle.  Altijd  op  
zoek  naar  uitdagende  turnactiviteiten  voor  het  onderwijs  die,  belangrijke  toevoeging,  
niet  alleen  voor  een  meeste  leerlingen  haalbaar  en  leerbaar,  maar  voor  ons  als  
docent  ook  te  doen  zijn.    

11.Rubrics,  Sportfolio  en  spellessen  
Onder  leiding  van  Joep  van  de  Ven    
Formatieve  beoordelingsmodellen  krijgen  steeds  meer  vorm  binnen  LO  onderwijs.  
Rubrics  worden  daarbij  regelmatiger  ingezet  om  leerdoelen  en  leerlijnen  inzichtelijk  
te  maken.  Toch  is  de  omschakeling  naar  een  nieuw(er)  model  of  vakwerkplan  een  
ingewikkeld  proces.  Zeker  omdat  hier  een  stuk  zelfreflectie,  en  waar  mogelijk  ook  
peer-‐assessment,  een  belangrijke  rol  in  spelen.  Binnen  de  spelsporten  is  de  uitdaging  
wellicht  het  grootst,  omdat  elk  spel  een  ‘open  karakter’  heeft.  Spelfases  kunnen  wel  
terugkomen,  maar  concreet  gedrag/leerdoelen  hieraan  koppelen  kan  lastig  zijn.    
Binnen  het  Heerbeeck  College  hebben  we  een  aantal  jaren  terug  het  vakwerkplan  
vernieuwd.  We  zijn  uit  de  determinatie  gestapt.  Cijfers  hebben  plaatsgemaakt  voor  
rubrics.  De  rubrics  hebben  we  inmiddels  kunnen  digitaliseren  in  onze  VOBO  
Sportfolio  app,  een  op  maat  gemaakte  app  die  leerlingen  op  de  telefoon  
geïnstalleerd  hebben.  In  deze  praktische  workshop  zult  u  aan  de  slag  gaan  met  
verschillende  spelvormen.  Elke  vorm  zal  een  ander  accent  (leerdoelen)  hebben.  Zo  
staat  naast  bewegingsbekwaamheid  ook  omgangsbekwaamheid  en  
regelbekwaamheid  centraal,  een  ‘kapstok’  waar  we  ons  onderwijs  aan  hebben  
opgehangen.  Aan  elke  vorm  zit  natuurlijk  ook  een  andere  rubric  gekoppeld.  Die  
nemen  we  uitvoerig  door  en  laten  zien  hoe  dat  dit  dan  in  de  Sportfolio  app  een  plaats  
krijgt  en  in  zijn  werk  gaat.    
Ik  zie  u  graag  terug!    
Joep  van  de  Ven  is  docent  ‘Health  and  Physical  Education’  op  het  Heerbeeck  College  
in  Best.  Daarnaast  begeleidt  hij    studenten  op  de  Fontys  Sporthogeschool  bij  hun  
afstudeerscriptie  binnen  de  themagroep  ‘motiverend  beoordelen’.    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

12.Flag  Football  

  

Onder  leiding  van  Sidney  Kunst  
  
Mijn  naam  is  Sidney  Kunst.  Al  ruim  19  jaar  ben  ik  actief  sporter  van  American  
Football.  Dit  begon  met  de  discipline  Flag  Football.  Ook  hetzelfde  aantal  jaren  ben  ik  
speler  van  het  Nationale  selectie  team  the  Dutch  Lions!  Met  de  sport  ben  ik  de  hele  
wereld  over  geweest  en  heb  super  leuke  en  mooie  ervaringen  opgedaan.  Nu  ben  ik  
sinds  augustus  eigenaar  van  het  bedrijf  Flag-‐Football.nl  Hier  gaf  ik  al  jaren  clinics  en  
workshops  wat  geleid  heeft  tot  de  overname.  Mijn  doel  is  heel  Nederland  te  laten  
ervaren  hoe  leuk  Flag  Football  is!  Samen  met  mijn  team  instructeurs,  met  in  totaal  
meer  dan  100  jaar  ervaring,  gaan  we  deze  uitdaging  aan!    

13.Observeren,  Analyseren,  Interveniëren  en  Waarderen  in  Softbalachtige  
situaties.  
Onder  leiding  van  Michel  Aussems  
Wat  wil  jij  als  lesgever  zien  en  wat  zie  je  gebeuren?  
Hoe  ensceneer  je  gewenst  gedrag?  
Welke  spelvormen  zijn  daarvoor  geschikt?  
  

In  een  hoog  tempo  spelen  aanbieden,  die  (hopelijk)  nog  niet  bekend  zijn,  maar  waar  
leerlingen  wel  enthousiast  van  worden  en  die  gewenst  spelgedrag  ensceneren.  Hoe  
beoordeel  je  dat  gedrag  en  welke  (digitale)  hulpmiddelen  kun  je  daarbij  gebruiken?  
  
Je  leert  aan  de  hand  van  (tik)spelvormen,  gewenst  spelgedrag  te  ensceneren.  D.m.v.  
“Coachkaarten/  Rubrics”  observeren  en  stimuleren  leerlingen  elkaar  en  beoordeel  je  
(evt.  digitaal)  dat  gedrag.  Vanuit  beschikbare  leskaarten  kun  je  keuzes  maken  hoe  
welk  aspect  te  verbeteren.  In  een  hoog  tempo  gaan  we  verschillende  soorten  spelen  
aanbieden.  Na  een  spel  even  kijken  wat  er  eventueel  aangepast  kan  worden,  en  
vervolgens  door  naar  het  volgende  spel.  Belangrijkste  is  uitgaan  van  de  spelbeleving  
van  de  leerlingen  en  het  bereiken  van  een  positieve  spelbeleving,  door  het  verhogen  
van  het  aantal  contactmomenten  en  versimpeling  van  het  spelprobleem,  waarbij  de  
essentie  van  het  spel  intact  wordt  gehouden.  Techniek  is  middel,  geen  doel!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
14.Calisthenics      
Onder  leiding  van  Jermaine  Lubbers  en  Gregory  Lans  
Ik  ben  Jermaine  Lubbers  en  ben  in  2013  besmet  geraakt  met  het  Calisthenicsvirus.  
Sinds  ik  LO  docent  ben  is  het  mijn  droom  geweest  om  een  Calisthenicspark  bij  school  
te  realiseren,  omdat  ik  hierdoor  kan  bijdragen  aan  meer  beweegmomenten  voor  
leerlingen.  Ik  zie  dit  als  LO  docent  en  als  Calisthenicsatleet  als  morele  verplichting  om  
de  jeugd  meer  in  beweging  te  krijgen  en  plezier  te  laten  beleven  aan  sport.  
Calisthenics  is  hiervoor  uitermate  geschikt  omdat  iedereen  op  zijn  eigen  niveau  kan  
deelnemen  aan  de  sport.  
    
Ik  ben  Gregory  Lans,  docent  LO  en  als  ik  train,  wil  ik  dat  altijd  en  overal  kunnen  doen.  
Het  vastzitten  aan  een  sportschool  is  vaak  een  drempel.  Calisthenics  vind  ik  daarom  
geweldig,  omdat  je  dan  met  je  eigen  lichaamsgewicht  altijd  en  overal  kunt  trainen.  
Als  je  ook  nog  een  calisthenicspark  in  de  buurt  hebt,  kun  je  altijd  trainen,  dan  zijn  er  
geen  sluitingstijden  en  geen  kosten  aan  verbonden.  Tijdens  het  onderdeel  freestyle  
vind  ik  het  gaaf  dat  je  ongemerkt  op  een  leuke  manier  je  lichaam  traint.    
    
Het  doel  van  de  workshop  is  om  te  vertellen  wat  Calisthenics  (bodyweight  training)  
inhoudt.  Het  Engelse  woord  Calisthenics  is  af  te  leiden  van  twee  Griekse  woorden  
Kalos  (mooie)  Sthenos  (kracht).  We  zullen  de  basics  laten  zien  en  de  progressies  die  
daarbij  horen.  We  laten  zien  hoe  je  in  een  reguliere  gymzaal  een  Calisthenics  les  kan  
geven.  Denk  aan  opdrachten  waarbij  je  moet  samenwerken,  leuke  warming  up  
spelletjes,  push  ups,  squats,  pull  ups,  etc.  
Ook  zullen  we  vertellen  hoe  wij  tot  de  realisatie  van  een  Calisthenicspark  zijn  
gekomen  en  goodpractice  voorbeelden  geven:  hoe  je  ervoor  kan  zorgen  dat  dit  in  
jouw  dorp,  stad,  onderwijspark  gerealiseerd  kan  worden.  
    
Kijk  vooral  eens  op  YouTube  naar  Calisthenics  filmpjes.  
Hieronder  een  voorbeeld:       
  
  
  
https://www.youtube.com/watch?v=8kqdDu3_NGY

  

  

  

  

Inschrijfformulier
Uiterste  inschrijfdatum:   15  februari  
  
Het  inschrijfgeld  bedraagt:  
  
Voor  leden  KVLO  
  
  
€100,-‐  
Kandidaat  leden/  studenten     
€    30,-‐  
Niet  leden  KVLO  
  
  
€135,-‐  
  
De  inschrijving  wordt  pas  definitief  na  ontvangst  van  de  betaling.  
  
Het  bedrag  graag  zo  spoedig  mogelijk  over  maken  op  rekeningnummer  
NL40ABNA0419964347  
t.n.v.  G.  de  Jonge  KVLO  Drenthe  o.v.v.  studiedag  en  de  naam  van  de  deelnemer.  
  
Als  de  financiële  administratie  van  je  school  de  studiedag  betaalt  wil  je  dan  de  administratie  
er  extra  op  attenderen  dat  je  naam  vermeld  wordt!  
  

Klik  op  de  onderstaande  link  om  je  in  te  schrijven:  
https://goo.gl/forms/QHuIMy0lbB0gCncd2    
  
  
  

