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Spotlight op
350 sportkampioenen
Liefst 350 nieuwe sportkampioenen wonen er in onze
gemeente. Jaarlijks huldigt de gemeente de uitblinkers
van hun competities of toernooien in twee aparte sessies voor de jeugd en voor volwassenen. Op zondag 26
september was de jeugd aan de beurt. Dat gebeurde
in combinatie met het Power2Move-evenement dat
bij jongerencentrum A16 in Rijen werd gehouden.
Alle jeugdige sportkampioenen konden zich na hun
huldiging nog vergapen aan een demonstratie touwtje
springen (eigenlijk een te oneerbiedige term voor dit
spektakel) of meedoen aan Power2Move-onderdelen
zoals skaten, dribbelen, bungyjumpen, kickboksen of
panna-voetballen. Vandaag (15 oktober) vindt in het
gemeentehuis de huldiging voor de volwassenen en
oudere jeugd plaats. Daarbij wordt bekend gemaakt
wie sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar
geworden zijn.

Demo rope skipping team

KidsSport op basisscholen nu voor alle kinderen
KidsSport draait al enkele jaren erg succesvol binnen de basisscholen van de gemeente
Gilze en Rijen. Vanaf het schooljaar 2010-2011 is dit sportkennismakingsproject sterk
uitgebreid. Nu kunnen kinderen van alle groepen 3 tot en met 8 eraan deelnemen.
Kinderen van basisscholen krijgen één of twee gymlessen per week. Vier weken lang wordt
één gymles per week in alle leerjaren besteed aan één van de tien gekozen sporten. Alle
gangbare sporten waarin kinderen lekker kunnen bewegen zijn in dat programma opgenomen. Na een maand komt de volgende sport aan bod.
Tien blokken
Een schooljaar bevat tien blokken, zodat alle sporten op iedere school in ieder leerjaar aan bod komen.
Op alle basisscholen is telkens een andere sport aan de beurt. Daarvoor heeft de gemeente een roulatieschema gemaakt. Zo’n schema
is nodig, omdat bij ieder blok een set materialen hoort. Deze materialen zijn niet in tienvoud aanwezig en rouleren over de scholen.
Het hele project wordt uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen van de gemeente, de groepsleerkrachten van de scholen en niet
in de laatste plaats door vrijwilligers van sportverenigingen in onze gemeente. Iedere vereniging in een tak van sport die in KidsSport aan bod komt, is in de gelegenheid gesteld om op dit sportkennismakingsprogramma in te schrijven.
Erg flexibel
Een club ondersteunt uiteraard alleen sportblokken in de eigen tak van sport. De vereniging kan ervoor kiezen om te ondersteunen
op slechts één school of op elk ander aantal scholen. Hierdoor bestaat voor de vereniging maximale flexibiliteit als het gaat om de
plaats, de periode of de leerjaren die zij wil ondersteunen.
Als het de vereniging niet lukt om vrijwilligers af te vaardigen naar de gymlessen –de beste manier natuurlijk om een sport te promoten–, kan de club het project ook ondersteunen door een lesprogramma aan te reiken of materialen beschikbaar te stellen. Net als
in andere jaren kunnen de clubs uiteraard ook vervolgprogramma’s organiseren. Op aangeven van de club geeft de gymleraar daarover
specifieke informatie aan de kinderen na afloop van een blok.
Aantrekkelijke sportlessen
KidsSport hoopt zo nog meer vrijwilligers van verenigingen de scholen in te krijgen om de kinderen aantrekkelijke sportlessen te
kunnen aanbieden. De kans dat kinderen door KidsSport gemotiveerd en geïnteresseerd raken om een sport te gaan bedrijven, wordt
daardoor natuurlijk groter. En dat is precies waar het de gemeente om gaat: zoveel mogelijk kinderen die het nut, de noodzaak en het
plezier van de sportvereniging ervaren.
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Vakwerkplan

Meisjes handballen erg sportief

in beweging

Na een mooi toernooi
voor de jongens waren
op woensdag 13 oktober de meisjes uit de
gemeente aan de beurt
om te laten zien hoe
goed ze kunnen handballen. In elf teams
van zes basisscholen
streden ze om prachtige bekers en eigenlijk
heeft ieder team een
beker verdiend. Waar
de jongens winnen
soms belangrijker leken
te vinden dan gezellig
meedoen, straalde deze
middag enkel sportiviteit uit. Er viel een enkele traan als er echt hard gevallen werd,
maar de meiden spoorden elkaar dan aan om wat voorzichtiger te spelen. Iedereen
verdient dus een groot compliment, want die sportiviteit was fantastisch. Scheidsrechters hebben de meiden veel geleerd, de EHBO heeft alle schaafwonden professioneel verbonden en de vrijwilligers hebben er weer een topmiddag van gemaakt.
De uitslag in poule B: 3e Brakken 3, 2e BVM 1, 1e Vijf Eiken 1 en in poule A ging de
finale tussen Brakken 1 en Kring 1 en deze is gewonnen door de meiden van de Kring.
De sportiviteitprijs is gewonnen door Jozef 2.
Het zou mooi zijn, als volgend jaar alle leerlingen meedoen aan deze handbaltoernooien, want wat ze dan in één middag leren van handbal en van teamsport en
sportiviteit is erg waardevol. En natuurlijk zijn we benieuwd of kinderen uit Gilze en
Molenschot ook zo goed zijn in deze prachtige teamsport. Tot volgend jaar allemaal.

Er moet heel wat in beweging gebracht
worden om theorie in praktijk toe te
passen. Met het vakwerkplan bewegingsonderwijs is het niet anders. De combinatiefunctionarissen geven inmiddels de
gymlessen op basis van twintig thema’s
die in clusters van twee in een schema
gezet zijn. De groepsleerkracht behandelt
het ene thema en de combinatiefunctionaris in zijn rol van vakdocent het
andere.
Om structuur in het lesprogramma te
krijgen en om de groepsleerkrachten
die zelf ook gymlessen geven te helpen,
maken de combinatiefunctionarissen
nu leskaarten voor alle twintig thema’s.
Omdat in een themablok drie lessen
zitten en de leskaarten op drie niveau’s
nodig zijn, wordt nu dus gewerkt aan
180 leskaarten! Een gigantische operatie
natuurlijk die we aan het einde van dit
schooljaar voltooid hopen te hebben. Ook
moet er nog extra materiaal aangeschaft
worden. De gemeente neemt dat voor zijn
rekening.
Bij de productie van leskaarten schakelen
de combinatiefunctionarissen sportbonden en sportverenigingen in. Zij weten
natuurlijk het beste wat in hun tak van
sport de kinderen het best kunnen leren
en wat ze leuk vinden.
Ander onderdeel van het vakwerkplan
is het invoeren van steunlessen voor
kinderen die een bewegingsachterstand
hebben. Daarop gaan we in tijdens een
volgende nieuwsbrief.

Succesvolle presentatie
in Eindhoven
Op woensdag 29 september was er in
Eindhoven een provinciale netwerkdag
voor combinatiefunctionarissen en
gemeenten. Gilze en Rijen was gevraagd
daar te presenteren hoe wij combinatiefuncties hebben ingevoerd. Martin
Gommers heeft die presentatie gegeven.
Andere gemeenten hebben met veel
belangstelling een beeld gekregen van
onze invulling. We kregen complimenten
voor de goed doordachte opzet. Er zijn al
diverse vervolgcontacten ontstaan zoals
met vertegenwoordigers van de gemeenten Boxtel, Eersel, Bladel en met het
landelijke coördinatiebureau dat ook erg
gecharmeerd was van onze opzet. Contacten die ons ook weer wat opleveren!

Cf’s in commissie
Samenleving
Ook op woensdag 13 oktober praatte de
raadscommissie Samenleving over het
onderwerp Combinatiefunctie sport. Dat
gebeurde aan de hand van een notitie
van het college van burgemeester en
wethouders over hoe dit instrument van
sportstimulering en sportonderwijs is
georganiseerd. De commissie vond het
een goed onderbouwd verhaal. Pas vanaf
2013 wordt van de gemeente verwacht,
dat ze er jaarlijks zelf geld in steekt. Tot
die tijd draait deze inzet op bestaande
gemeentelijke budgetten, rijkssubsidie
en cofinanciering door de basisscholen.
Ook werd de gemeente eraan herinnerd,
dat ze ook werk moet maken van het onderdeel cultuur in de combinatiefunctie.
Wethouder Starreveld gaf aan daarmee al
aan de slag te zijn.

Agenda
•
•
•
•
•

15 oktober
25-29 oktober
27 oktober
1 november
5 november

Colofon
De nieuwsbrief Combinatiefuncties is een
driewekelijkse uitgave van de gemeente
Gilze en Rijen. U kunt tekstbijdragen,
foto’s of suggesties voor deze nieuwsbrief per mail aanleveren.
Redactie: Tobias Spoor (06-27896705
of tobias-gilzeenrijen@live.nl) en
Martin Gommers (06-20011698 of
jmcjm.gommers@gilzerijen.nl).
Verspreiding: digitaal onder ruim 50
betrokkenen van basisscholen, sportverenigingen, brede school en gemeente.
Eerstkomende uitgave:
5 november 2010.
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