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Sporten in de brede school
Wat zou het mooi zijn als alle kinderen in de gemeente de gelegenheid hebben om meteen na schooltijd een uurtje
stoom af te kunnen blazen met sport! De brede school biedt deze mogelijkheid op een heel laagdrempelige manier
voor zowel de kinderen als de sportverenigingen.
Samengevat werkt het zo:
1. Alle kinderen van de school krijgen een foldertje met het
aanbod.
2. De kinderen schrijven zich op school in voor de activiteit
die ze willen gaan doen.
3. Op de afgesproken momenten komen de kinderen en de
trainer samen om een uur te sporten.
Het enige dat de vereniging hoeft te doen, is aan de brede
school-coördinatoren melden wanneer er trainers in de gelegenheid zijn om meteen na schooltijd sportles te geven. Deze
trainer moet één keer een bewijs van goed gedrag overleggen en de verantwoording mogen en kunnen dragen over de
kinderen die bij hem of haar sporten. Daarnaast is er een
vergoeding van minimaal 15 euro per les.
Is de trainer duurder of moet er een accommodatie gehuurd
worden? Dan betalen de kinderen dit aan de school (meestal
een bedrag tussen de 1 en 3 euro per les). Iedere activiteit
moet namelijk kostendekkend zijn. De ervaring leert dat
kinderen altijd heel enthousiast zijn, als er binnen brede
schoolverband sport kan worden aangeboden.
Samenwerking in Rijen-West
In Rijen-West werken de basisscholen De Kring, De Vijf Eiken en Burgemeester van Mierlo samen. Deze scholen organiseren brede
school-activiteiten op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 16.00 uur bij De Kring en van 15.30 tot 16.30 uur op De Vijf
Eiken en de Burgemeester van Mierlo school. De scholen zijn nu hun aanbod voor de eerste helft van 2011 aan het organiseren. In
dat half jaar willen de scholen drie programma’s van ieder zes weken aanbieden aan de kinderen.
Dit zijn de data van de drie blokken:
• 10 januari t/m 11 februari 2011
• 14 maart t/m 22 april 2011
• 23 mei t/m 1 juli 2011
Agenda
De scholen zijn dus op zoek naar clubtrainers die dit aanbod mee willen realiseren. Clubs
of trainers die dat willen, kunnen contact opnemen met de brede school-coördinatoren
•
1 december
van de basisscholen. Wellicht kan er in de toekomst een structureel uur van gemaakt
atletiek-zeskamp in Margriethal
geworden. Voor alle informatie en contactgevens kunt u ook terecht bij de combinatie•
9 december
functionaris voor deze drie scholen. Dat is Tobias Spoor: tobias-gilzeenrijen@live.nl of
landelijke Kennisdag combinatie06-27896705.
functies Amsterdam
•
heel december
Gemeente meet sportdeelname
sportblok 4 uit KidsSportprogramma
De gemeente Gilze en Rijen onderzoekt momenteel hoe vaak onze inwoners sporten en
• 17 december
bewegen. Twee weken geleden zijn duizend enquête-formulieren uitgezet onder inwopublicatie nieuwsbrief 5
ners van 12 jaar en ouder. Daarvan zijn er al ongeveer 350 retour ontvangen. Aanvulcombinatiefuncties
lend gaat de gemeente nog telefonische en persoonlijke enquêtes afnemen. Ook het
• kerstvakantie
jaarlijkse onderzoek onder basisschoolkinderen voert de gemeente deze keer uit in het
vakantiesporttoernooien?
kader van dit onderzoek.
(meld deze aan!)
De uitkomsten zijn begin 2011 gereed en vormen dan de basis voor het sportstimule• 10 januari
ringsbeleid voor de toekomst. De mate en de vorm waarin de gemeente de inwoners
start brede school blok in Rijennog meer wil stimuleren om te sporten en te bewegen komt in de eerste helft van 2011
West
in beeld. Vanaf het najaar 2011 zullen de inwoners dit daadwerkelijk gaan merken.
(doet uw club mee?)
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Invalkrachten in beeld
Naast de drie combinatiefunctionarissen heeft de gemeente ook twee afgestudeerde
ALO’ers op oproepbasis in dienst. Dit zijn Sjoerd Diepstraten en Margo Machielsen. Als
één van de fulltime combinatiefunctionarissen niet beschikbaar is, kunnen zij invallen op
de betreffende basisscholen binnen de gemeente en/of bij de verenigingen. Ook kunnen
zij ingezet worden als er extra handen nodig zijn binnen het team van de combinatiefunctionarissen (zoals de grote sportdag die er in mei weer komt). Hieronder kort wie ze
zijn.
Sjoerd Diepstraten (22) valt op dit
moment in op basisschool De Brakken en
de Sint Jozef. Daarnaast is hij door De Vijf
Eiken gevraagd om sportlessen te geven in
de brede school. Dit doet hij op dinsdag en
donderdag en daarbij wordt hij ondersteund
door de stagiaires Stan en Dennis.
Hoe sportief is hij zelf?
Sjoerd voetbalt in de selectie van de vv
Gilze en speelt ook in Alphen met een
vriendenteam in de zaal.

Margo Machielsen (22) heeft samen met Tobias
de sportochtend in Hulten georganiseerd en
gedraaid. Daarnaast is zij werkzaam bij een
buitenschoolse opvang, waar ze vast en zeker ook
veel met sport bezig is.
Hoe sportief is zij zelf?
Margo geeft turntraining bij turnvereniging KIOS
en ook nog zwemles en skiles. Ze danst, skiet en
snowboard heel veel.

Proeftuinen tonen mooie
ideeën voor
sportdeelname
Na het onderzoek volgt dus een actief
sportstimuleringsbeleid. Daarbij is
zeker ruimte om innovatief te denken
en werken. De gemeente wil daarvoor
graag samenwerken met allerlei partijen
in de samenleving. We denken daarbij
uiteraard aan het onderwijs, de sportverenigingen, sportscholen, huisartsen,
fysiotherapeuten, kinderopvang- en
welzijnsorganisaties die ook beweegactiviteiten in hun pakket hebben. De
gemeente zal initiatief tonen om die
samenwerking tot stand te brengen.
Wie alvast originele ideeën wil opdoen,
kan eens surfen naar de internet-pagina
http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.
aspx?id=917 Daarop zie je de proeftuinen die NOC*NSF drie jaar geleden
startte op 17 locaties in Nederland.
In die proeftuinen is de sport op een
vernieuwende, originele manier aangepakt of georganiseerd. Deze creativiteit
zullen wij ook nodig hebben om nog
meer inwoners van Gilze en Rijen aan
het sporten te krijgen. De proeftuinen
lopen in 2011 af en zijn nu volop hun
resultaten aan het communiceren. De
gemeentelijke projectmanager sport,
Martin Gommers, heeft zich er al belangstellend op gestort.

Colofon
Presentatie nu zelfs op landelijke Kennisdag
Eind september presenteerde de gemeente Gilze en Rijen de totstandkoming van de
combinatiefunctionarissen in onze gemeente op een provinciale netwerkdag in Eindhoven. Nu heeft de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) de gemeente gevraagd om op 9
december aanstaande een presentatie te geven op de landelijke Kennisdag Combinatiefuncties in Amsterdam.
Daar zal Gilze en Rijen op verzoek van de VSG laten zien hoe wij het (basis)onderwijs
en de sportverenigingen aan elkaar koppelen. Uitgangspunten voor die samenwerking
zijn het nieuwe vakwerkplan bewegingsonderwijs en het sterk uitgebreide KidsSportprogramma. Kennelijk is dat vernieuwend genoeg om breed uit te meten voor andere
gemeenten en combinatiefunctionarissen.
De VSG verwacht circa 500 belangstellenden voor deze Kennisdag. Alle ontvangers van
deze nieuwsbrief hebben iets te maken met het fenomeen combinatiefuncties behoren
overigens tot de doelgroep voor deze Kennisdag. Wie interesse heeft om er heen te
gaan, kan zich oriënteren en opgeven via www.combinatiefuncties.nl/agenda.
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