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Sport in de
brede school
Combinatiefunctionaris Sport
Sinds enkele jaren werken in Tilburg
combinatiefunctionarissen Sport. Wij, Jos
en Inge, zijn er twee van. Inge werkt op
basisschool Zuiderlicht, Jos op basisscholen
De Alm en Don Sarto. We maken deel uit
van een beweegteam. In de beweegteams
werken Sportontwikkeling Gemeente Tilburg,
onderwijs en sportverenigingen samen in de
brede scholen in Tilburg. Een beweegteam
bestaat uit een functionaris Onderwijs en
een functionaris Verenigingen. De eerste
verzorgt de binnenschoolse gymlessen en
de naschoolse sportactiviteiten voor zijn/haar
wijk. De tweede ondersteunt een aantal
sportverenigingen in diezelfde wijk.
Wat doet de Functionaris
Onderwijs?
De klassieke gymdocent gaf alleen gymles.
Door samenwerking met de brede school,
verenigingen en gemeente Tilburg is de
functie van de vakleerkracht veel breder
geworden.
Naast de lessen LO organiseren wij ook
naschoolse sportactiviteiten. Tijdens de
activiteiten maken kinderen kennis met
verschillende takken van sport en leren
ze op een sportieve manier met elkaar
om te gaan. Sportverenigingen worden
hierbij ingeschakeld om clinics te geven
en gratis proeflessen aan te bieden. De
vakleerkracht organiseert ook sportdagen,
schooltoernooien en schoolkampen.
Brede school
Een speerpunt van de brede school is op dit
moment gezondheid. In en rondom dit thema
vinden er verschillende projecten plaats:
‘‘Lekker fit!’’, ‘‘Scoren voor gezondheid’’ en
‘‘Ga voor gezond’’. Deze thema’s komen
terug in onze gymlessen en naschoolse

activiteiten. Ons doel is kinderen veel te
laten bewegen en plezier te laten beleven
aan sporten. Dit kan al bereikt worden door
eenvoudige buitenspelletjes zoals; knikkeren,
touwtje springen en polo aan te bieden
tijdens de gymles. We zien diezelfde spelletjes
terugkomen in pauzes en na schooltijd!
Verlengd Dag Arrangement
Basisscholen De Alm en Don Sarto zijn
gestart met het Verlengd Dag Arrangement
(VDA). In dit project is er extra onderwijstijd
voor kinderen van groep 7 en 8. Hierbij hoort
ook een extra sportuur. Dit sportuur maken
we nog bijzonderder: klimmen, circuskunsten
om te leren samenwerken en af en toe een
sportclinic die in het thema van het VDA past.
Successen
Dankzij onze sportactiviteiten, in combinatie
met de kennismakingslessen van de
verenigingen, zijn er meer kinderen lid
geworden van diverse sportverenigingen.
Voorbeelden zijn hockey, judo, thai boksen,
basketball en voetbal. Er is zelfs een compleet
meidenvoetbalteam opgericht bij SC Olympus!
Leuk om te zien is dat onze scholen niet
alleen deelnemen aan schooltoernooien om te
winnen, maar dat ze ook hun best doen om
de sportiviteitprijs in de wacht te slepen. Dit
is al verschillende keren gelukt! Daar zijn wij
natuurlijk supertrots op.
Schitterend vak
Mooi om te zien dat kinderen zo veel plezier
beleven aan sport, zeker indien ze actief bezig
zijn en zelfstandig hun spelen kunnen regelen.
Wij vinden dat we een schitterend vak hebben.
Sommige kinderen beseffen niet eens dat dit
ons vak is, maar denken dat we samen met
hen lekker spelen. Zo was er laatst een leuke
vraag: ‘’Juf, wat voor werk doe jij eigenlijk?’’
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Het Tilburgse model
In Tilburg hebben alle brede scholen een
beweegteam. Bij sommige brede scholen is
een combinatie gemaakt met de vakleraar
sport. In onderstaand model is de opzet van
een beweegteam (= motorunit) schematisch

weergegeven. Nadere informatie over de
werkwijze van de beweegteams kunt u
krijgen bij Frans van Beurden, teamleider
brede school & sport (013-5325890)
of Michiel de Haan, teammanager
sportstimulering (013-5325860).

Steeds meer combinatiefuncties in de brede school

Combinatiefuncties.nl is een verzamelwerk met
interessante artikelen, tips en feiten over diverse aspecten van het realiseren van combinatiefuncties in de
praktijk. Een praktische handleiding voor alle partijen
die zich ambtelijk, bestuurlijk of uitvoerend bezighouden met de invoering van combinatiefuncties.

De perfecte manier om integraal werken
rondom kinderen te versterken

In 2008 zijn de G-30 gemeenten in Nederland als
eerste aan de slag gegaan met het realiseren van
de combinatiefuncties. Deze gemeenten waren met
recht de pioniers die vorm gaven aan de Impuls
brede scholen, sport en cultuur. Inmiddels zijn in
een groot aantal van deze gemeenten de combinatiefunctionarissen aan het werk.
Combinatiefuncties.nl schetst een divers beeld
van praktische voorbeelden van hoe binnen de
G-30 gemeenten de combinatiefuncties worden
gerealiseerd. Vanuit verschillende perspectieven (sport, cultuur, onderwijs en gemeenten)
wordt beschreven op welke manier en waar
combinatiefunctionarissen aan het werk zijn.
Zowel de ambtenaar, de wethouder, lokale
organisaties als de combinatiefunctionaris zelf
komen aan het woord.

Voor meer informatie: zie www. combinatiefuncties.nl

