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Zomaar een dinsdagavond in juni

gingen we naar de natuurtuin. De leerkracht en kinderen
informeerden mij over de natuurpaden, de fruitbomen
en de nieuwe aanplant. Via het uitnodigende speelplein
gingen we naar de Superrr, verderop in het dorp. De
Superrr is een leefbaarheidsproject met een supermarkt,
een ontmoetingspunt voor (oudere) dorpsbewoners en
de Boekspot, een nieuwe bibliotheekvorm. In de Superrr
stonden lekkere gezonde drankjes en gezonde hapjes.
Dat was prettig praten. Ik begreep dat het hele dorp bijdroeg aan die gezonde Hiliglo.

Een paar weken geleden was ik uitgenodigd op de Hiligloschool in Holwierde. Die avond presenteerde de werkgroep
‘behoud dorpsschool’ de resultaten en plannen voor een
gezond kindcentrum in Holwierde. Ik werd die avond blij
verrast door een presentatie van de al bereikte resultaten.
Een jaar geleden wist ik enkel te vertellen dat de dorpsschool kwalitatief goed onderwijs aanbood en het leerlingenaantal op de bestaansgrens balanceerde. Het
leerlingenaantal kromp, maar veel minder dan verwacht.
In gesprek met belanghebbenden, ouders, leerkrachten
en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, besloten we
de school open te houden, maar ook aan de slag te gaan.
De school ging zich sterk profileren, er zou als kindcentrum een breed aanbod van activiteiten komen en er zou
een sterke verbinding met het dorp komen.

Blij met de ontwikkeling van de school en de keuze voor
gezonde activiteiten, reed ik naar huis. Ik had uit mijn
ooghoek gezien dat in de Superrr de chips in de aanbieding waren. Dat deed me een beetje naar de vakantie
vooruitzien.
Een gezonde vakantie!

In de school presenteerde de werkgroep de samenvatting
van wat er was gebeurd. De school had gekozen voor
de uitstraling van een ‘gezonde school’ en is een voorbeeldschool voor dit project in de provincie Groningen.
Vier leerlingen gaven daarna een demonstratie van hun
sportieve activiteiten. Zelf mocht ik achter de tafeltennistafel ervaren welke talenten op de school zaten. Daarna

Dick Henderikse,
Algemeen directeur Marenland
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Dit themanummer gaat over gezondheid en hoe
we daar in het onderwijs op inspelen. In vroeger
jaren waren de drie R’s leidend: Rust, Regelmaat
en Reinheid. De ingrediënten om gelukkig groot
te worden. Tegenwoordig denken we bij gezondheid aan bewegen, gezonde voeding, voldoende
nachtrust en een veilige omgeving. Een veilige
omgeving en een gezond schoolklimaat is een
belangrijk aspect waar we in Marenland aan
werken.
Welbevinden en sociale veiligheid
Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te
groeien tot gezonde volwassenen, is het van belang dat
kinderen zich prettig en veilig voelen op school. Daarvoor
is het nodig dat ze zich sociaal en weerbaar, maar ook
kwetsbaar kunnen opstellen. Dat ze gezien en geaccepteerd worden en het gevoel hebben erbij te horen.
Voorwaarde voor het welbevinden van het kind is dat de
sociale veiligheid op school gewaarborgd is. Dat de school
optreedt bij onveiligheid, maar ook dat kinderen de ruimte

EEN STAP VOORUIT IN ONDERWIJS
krijgen om tot ontwikkeling te komen, om fouten te kunnen maken, om verantwoordelijkheid te nemen en daarop
te worden aangesproken. Belangrijk is dat de schoolleiding
hier actief op stuurt, zodat aandacht voor welbevinden en
sociale veiligheid gaat leven in de hoofden en tot uiting
komt in het handelen van alle betrokkenen. Zo wordt het
ingebed in de totale pedagogische aanpak.

Rubrieken
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bijvoorbeeld via programma’s als KiVa en Leefstijl. Veel
scholen hebben daarnaast nog aanvullende lessen en/
of activiteiten. Natuurlijk is het belangrijk dat leerkrachten zelf positief gedrag laten zien en zich houden aan
de school- en gedragsregels. Ook wordt op elke school
van Marenland, door middel van observaties, de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen gevolgd. Zowel
op individueel als op groepsniveau. De gegevens worden
bijgehouden in het volg- en expertisesysteem ZIEN!. ZIEN!
geeft op basis van een analyse van observaties concrete
doelen en suggesties voor activiteiten. Alle leerkrachten
van Marenland zijn (of worden) getraind in het herkennen
en omgaan met specifiek gedrag. Daarbij kunnen
ze ondersteuning krijgen van de intern begeleider.

Wat doen de scholen?
Hoe de scholen van Marenland daaraan werken? Dat
gebeurt op verschillende manieren. Ten eerste hebben
onze scholen een schoolbreed programma dat structureel
wordt ingezet voor het bevorderen van positief gedrag en
het tegengaan van ongewenst gedrag. Dat doen scholen

2

3

MARENLAND MAGAZINE NO. 9
EEN STAP VOORUIT IN ONDERWIJS

MARENLAND MAGAZINE NO. 9
MARENLANDNIEUWS

SCHOOLFRUIT OP DE GARVEN
Samen met ouders en kinderen
Gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen worden tijdens oudergesprekken met ouders
besproken. Wanneer nodig worden dingen samen opgepakt
en op elkaar afgestemd. Steeds vaker worden op scholen
ook kindgesprekken gevoerd. Bijvoorbeeld om meer informatie te krijgen over het welbevinden van een kind, maar
ook om ze te betrekken bij het leerproces. Want ook door
de kwaliteiten van kinderen in te zetten en ze meer verantwoordelijkheid te geven, bevorder je het leerplezier.

Hulp van bovenschoolse experts
Soms wordt er, als de ontwikkeling van kinderen gecompliceerd verloopt, hulp van bovenschoolse experts gevraagd.
Dat gebeurt bijvoorbeeld als het leren te moeilijk is, er
thuis of in de omgeving problemen zijn, of als de leerling
zelf een probleem of stoornis heeft die van invloed is op
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Marenland heeft een
eigen zorgkantoor, we noemen dit het RET (Regionaal
Expertise Team). Het RET kan verschillende oplossingen
bieden waarbij kinderen individueel of in een klein groepje
worden begeleid. Dit gebeurt meestal onder schooltijd onder begeleiding van bijvoorbeeld de gedragsspecialist, de
schoolmaatschappelijk werker of de creatief therapeut.
Al naar gelang de aard van de problematiek. Dit type hulp
aan kinderen stemmen we altijd met de ouders af.

Minipaprika’s, snoeptomaatjes, meloenen, kiwi’s, sinaasappels. Op obs De Garven in Delfzijl krijgen kinderen
allerlei gezonde snacks voorgeschoteld. De school doet alweer een aantal jaren mee aan EU-Schoolfruit.
Corrie Meijer (directeur) is zeer enthousiast over het Europees gesubsidieerde programma en wil niet
meer zonder.

Hulp buiten de school
Het streven van Marenland is om elk kind te helpen gelukkig te zijn en een stevige plek te bieden in de maatschappij.
Dit gebeurt zowel in als buiten de school, want Marenland
kan en wil niet alle specifieke zorg zelf bieden. Daarom
wordt er samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). Het CJG is er voor iedereen met vragen over
opvoeden en opgroeien. Deskundige medewerkers op het
gebied van zorg werken samen om op iedere vraag een
passend antwoord te geven en hulp in te schakelen.
Deze hulp komt meestal tot stand in samenwerking met
organisaties als Accaris en Lentis.

Leonie Korteweg

UIT ONS STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015 - 2019
Het thema welbevinden en sociale veiligheid is gerelateerd aan verschillende doelen uit ons strategisch beleid.
In deze beleidsperiode worden de volgende doelen gerealiseerd:
• We gaan werken met een wetenschappelijk onderbouwde methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
• We gaan de ondersteuning en onderwijsbehoefte van kinderen nog beter vormgeven, zodat kinderen die
speciale aandacht nodig hebben in onze scholen blijven.
• We zorgen voor meer interactie en samenwerking tussen school en ouders, zodat er een wisselwerking ontstaat
tussen de ontwikkeling van het kind thuis en op school.
• We laten kinderen meer werken met eigen leerdoelen en leren ze te reflecteren op het eigen gedrag en het
leerproces.
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Scholen die meedoen aan EU-Schoolfruit ontvangen
21 weken gratis 3 stuks groente en fruit per leerling
per week. Daarnaast maken ze gebruik van de EUSchoolfruitlessen. Corrie: “De kinderen leren er veel
van en de lessen zorgen ervoor dat ze gezonder gaan
leven.” De verse groenten en fruit worden om 10.00 uur
’s ochtends door de ouderbrigade de klas ingebracht.
Corrie: “Zij leggen alles mooi in partjes op schalen, zodat
het er aantrekkelijk uitziet.” De gezonde snack vindt
gretig aftrek. “De kinderen zijn er inmiddels helemaal aan
gewend”, vertelt Corrie. “Natuurlijk gebeurt het weleens
dat een kind iets niet lust. Dat is niet erg. Maar om het
te leren eten, moeten ze wel altijd een stukje proberen.”
Waarom het programma zo belangrijk is voor de school?
Corrie: “Veel ouders in deze omgeving hebben het niet
breed en vinden fruit en groente al gauw te duur. Zij
kiezen daarom vaak voor een goedkoper alternatief.
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En dat is meestal ongezonder. Neem bijvoorbeeld een rol
koekjes. Dat kost niet veel en je kunt er lang mee doen.
Ook de maaltijden bevatten om deze reden vaak weinig
groente en fruit.” Wanneer de 21 weken voorbij zijn, is
het de bedoeling dat ouders zelf groente of fruit aan hun
kind meegeven. Corrie: “Dat was in het begin vanwege de
kosten even wennen, maar nu is het heel normaal geworden. Ouders hebben zich ook 21 weken lang geld kunnen
besparen.” De school heeft het de afgelopen jaren één
keer zonder Schoolfruit moeten doen. Corrie: “Je moet
het ieder jaar weer opnieuw aanvragen. Bij te veel animo
wordt er geloot. Gelukkig werd het tot nu toe meestal
toegekend!”
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EEN FRISSE WIND DOOR ONZE SCHOLEN

LANGDURIG ZIEK EN DAN…?

GEZOND NASCHOOLS AANBOD

De komende jaren worden al onze schoolgebouwen onder handen genomen in verband met het aardbevingsdossier. Veel van onze huidige scholen zijn gebouwd tussen 1950 en 1990 volgens de toenmalige geldende
eisen. Destijds werden scholen gebouwd met zogenaamde ‘natuurlijke ventilatie’ en een conventioneel
verwarmingssysteem. Duurzaamheid was nog geen belangrijk onderwerp.

Langdurig ziek zijn is voor kinderen en hun ouders vaak
heel ingrijpend. Voor kinderen die in het ziekenhuis zijn
opgenomen of langdurig thuis zijn, is het daarom belangrijk dat het ‘gewone’ leven zoveel mogelijk doorgaat.
School hoort daar natuurlijk bij.

In Appingedam kunnen kinderen op de kindcentra
Olingertil en OPwierde gebruikmaken van een aantrekkelijk naschools aanbod. Vier dagen per week vinden
er de meest uiteenlopende activiteiten plaats. Ook op
het gebied van gezondheid!

Op enkele scholen in Marenland hebben we te maken met
kinderen die ernstig of chronisch ziek zijn. Er zijn bijvoorbeeld kinderen met een slechte nierfunctie (dialyse),
diabetes en astma. Deze kinderen kunnen niet altijd naar
school. Een aantal van onze leerlingen gaat alleen ’s morgens
naar school om vervolgens thuis te rusten. Door onderwijs
te blijven bieden beperk je niet alleen een leerachterstand,
je geeft kinderen ook structuur en ze zijn bezig met iets
vertrouwds. Bovendien doe je een beroep op wat ze wel
kunnen. Hoe het werkt? De leerkracht is er verantwoordelijk
voor dat een ziek kind onderwijs krijgt. In de meeste gevallen
wordt een beroep gedaan op de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OLZ). Deze werkt in het UMCG
(voor onderwijs in het ziekenhuis) of bij de onderwijsbegeleidingsdienst CEDIN (voor onderwijs aan huis). De consulent
OLZ maakt samen met de leerkracht en de ouders een plan
van aanpak. Daarin wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van het kind. Er wordt ook altijd gekeken of
er met technologische communicatiemiddelen onderwijs op
afstand kan worden gegeven. Zo blijft het kind in contact
met de leerkracht en zijn of haar klasgenoten.

Karate, judo, roeien, streetdance, yoga, move-it: allerlei
sporten passeren de revue. Daarnaast zijn er activiteiten
op het gebied van creativiteit, muziek, dans, geschiedenis
en natuur. Neem bijvoorbeeld het zaaien en oogsten in de
groentetuin. Siemon Niehof (directeur obs Jan Ligthart):
“We willen kinderen kennis laten maken met dingen waar
ze niet zo snel mee in aanraking komen.

onderwijsveld een reeks kwaliteitscriteria neergelegd
voor een goed schoolgebouw. De regering heeft recentelijk geld voor deze projecten beschikbaar gesteld. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Frisse Scholen Programma
De komende tijd worden een aantal nieuwe scholen gebouwd. Andere scholen worden bouwkundig verstevigd.
Bij zowel nieuwbouw als bouwkundig versterken zal het
gebouw aan de nieuwste bouweisen moeten voldoen.
Daarnaast zullen wij als schoolbestuur komen met een
aanvullend Technisch Programma van Eisen. Hierin worden de wettelijke bepalingen aangevuld met onze eisen
ten aanzien van het Frisse Scholen Programma en het
kwaliteitskader voor nieuwe scholen, zoals beschreven in
Ruimte-OK. Binnen het Frisse Scholen Programma gaan
we aan de slag met energie en binnenmilieu om het
schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken.
In het kwaliteitskader van Ruimte-OK is vanuit het

Arjan Metz
Huisvesting Marenland

Meer informatie
www.ruimte-ok.nl
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/
gebouwen/utiliteitsbouw/gebouwen-naar-functie/
frisse-scholen

EVEN VOORSTELLEN:

Waarom vinden zij sporten leuk?
“Het is gezellig, je werkt samen in een team.”
“Ik vind het leuk om extreme tactieken te bedenken.
Aan ballet zou ik nooit doen, veel te tutterig.”
“Ik doe het omdat ik win.”
“Ik zat nog maar net op sport en maakte meteen al heel
veel vrienden.”
“Afkappen, schieten en trucs, dat vind ik mooi.”
“De dingen ernaast, zoals samen pizza’s eten, dat maakt
het ook heel leuk.”

EEN AANTAL SPORTIEVE
KINDEREN VAN OBS HILIGLO
Maud (10 jaar) doet aan atletiek en heeft inmiddels 87
bekers in de wacht gesleept. Ziet Daphne Schippers
als haar grote voorbeeld.
Koen (11 jaar) zit sinds een paar jaar op freerunning:
“Het gaat erom dat je flowend (soepel en mooi) achter
elkaar beweegt”.
Amber (12 jaar) doet aan horseball, een relatief nieuwe
teamsport waarbij je op een paard een bal in een ‘basket’
moet scoren. “Het team van Delfzijl is het tweede team
van Nederland.”
Laura (11 jaar) doet aan voltige, zoiets als turnen op een
bewegend paard. Haar paard werd al eerder Nederlands
kampioen.
Jordi (12 jaar) zit op voetbal. Is fan van Messi en voetbalt
linksback. Leerde het voetbal van zijn vader.
Milou en Kim (10 jaar) zitten allebei op streetdance,
een stoere dansvorm die ontwikkeld is op straat. Kim
weet nog niet of ze hiermee verder gaat. “Hangt er
vanaf of ik nog een andere leuke sport tegenkom.”

Maud
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Amber

Er zijn ook kinderen met een chronische ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking, die naar (een reguliere)
school gaan. Ook in dat geval moet het onderwijs worden
afgestemd op de (fysieke) mogelijkheden van kinderen.
Leerkrachten kunnen dan ondersteuning vragen van het
paramedisch onderwijsteam van het Noordelijk Expertise
Centrum Specialistisch Onderwijs – NECSO. De ondersteuner
van het paramedisch team komt op school om (deels) het
onderwijs te verzorgen. Hij of zij kan ook medische handelingen verrichten. Op deze manier proberen we samen het
onderwijs te blijven voortzetten.
Hannie Leistra
Zorgcoördinator RET

6

Roeien met roeivereniging Neptunus
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Hun horizon verbreden. Misschien zit er iets tussen waar
ze zich verder in willen ontwikkelen.” De activiteiten
worden verzorgd door experts. Dat kunnen mensen van
verenigingen zijn, maar ook ouders. Om kinderen warm te
maken voor de buitenschoolse activiteiten, wordt er eerst
onder schooltijd een workshop gegeven. Dat werkt volgens Siemon goed: “Er doen inmiddels 125 kinderen per
week aan mee. Volgend jaar willen we naar 200 kinderen.
We zijn er al flink reclame voor aan het maken.” De kindcentra zijn blij met deze eerste stappen naar volledige
integratie van onderwijs en opvang. Het aanbod wordt
financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Appingedam. Daarnaast betalen ouders 4 1,- per keer
dat hun kind meedoet.
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SUCCESVOLLE SAMENWERKING MARENLAND
STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS

Astrid Faber, leerkracht en moeder van Mila (groep 1),
over gezondheid op obs Tasveld in Delfzijl.

Mirjam Berghuis (staand) en Astrid Faber (zittend)

EN HUIS VOOR DE SPORT GRONINGEN

MARENLAND

Sinds de zomer van 2014 werken schoolbestuur Marenland en Huis voor de Sport Groningen (HvdSG) nauw samen
in het verzorgen van bewegings- en leefstijllessen op basisscholen. Dit om de kwaliteit te verbeteren en kinderen
te enthousiasmeren voor een gezonde leefstijl. Mirjam Berghuis (coördinator bewegingsonderwijs Marenland) en
Karin Zwart (accountmanager HvdSG) geven er sinds die tijd samen vorm en inhoud aan. Na twee jaar samenwerking constateren beide partijen dat ze niet meer zonder elkaar kunnen.

Hoe belangrijk vind je gezondheid in het algemeen?
Heel belangrijk. Kinderen zouden moeten opgroeien in
een gezonde levensstijl, waarbij bewegen en gezonde
voeding gestimuleerd worden.
Op welke wijze breng jij thuis gezondheid onder de
aandacht?
Ik zorg er altijd voor dat er balans is in de voeding.
Veel verse groente en fruit. Ook gaat de tv thuis maar
zelden aan en heeft Mila een uitgebreide buitenspeelgoedcollectie, waardoor ze lekker actief bezig kan zijn.
Daarnaast vind ik: goed voorbeeld doet goed volgen.
Mila sport zelf, naast de zwemles, 1 keer in de week,
maar gaat ook graag met mama mee ‘hardlopen’.
Op welke manieren zorgt obs Tasveld voor een
gezonde leefstijl bij de kinderen?
In de onderbouw gymmen de kinderen in de grote
sporthal naast de school. De lessen zijn afwisselend
en ook de gymcarrousel* valt bij de kinderen in de
smaak. Daarnaast is er ook dit jaar weer meegedaan
met de Schoolgruiten** en stimuleren leerkrachten
het eten van een gezonde pauzehap. Er is een beweegvriendelijk plein, waar kinderen van alle leeftijden zich
kunnen uitleven.
Welke vorm van gezonde leefstijl zou je andere
scholen willen aanraden?
Ik denk dat het voor alle scholen belangrijk is dat
gezonde voeding, bijvoorbeeld in de vorm van Schoolgruiten, gestimuleerd wordt. Daarnaast is het schoolplein
erg belangrijk en moet het uitnodigend zijn om te
bewegen. Naschoolse activiteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de motivatie voor sporten
en kinderen kennis laten maken met nieuwe vormen
van bewegen. Wat nog meer gestimuleerd zou kunnen
worden is het drinken van water na het bewegen en leren.

OUDERBETROKKENHEID

Karin Zwart (links) en Mirjam Berghuis (rechts)

*

Tijdens de gymcarrousel maken kinderen in de
gymlessen kennis met nieuwe en uitdagende
spelvormen. Ze worden verzorgd door een
vakleerkracht bewegingsonderwijs.

** Meedoen aan Schoolgruiten betekent dat de
school met ouders afspreekt dat er 2 of 3 dagen
per week groente of fruit wordt meegenomen.

Kun je samenvatten waar het volgens jou bij gezonde
leefstijl om draait?
Een goede balans tussen voeding en bewegen, waar
elk kind zich prettig bij voelt. Dat moeten ouders en
school samen realiseren.
Mirjam Berghuis
Coördinator bewegingsonderwijs
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Sportcoaches
Met behulp van subsidieregelingen en een bijdrage vanuit het schoolbestuur en gemeenten, zorgden Mirjam
en Karin ervoor dat op meerdere Marenlandscholen
sportcoaches van Huis voor de Sport werden ingezet.
Daarnaast introduceerden ze het project Sportieve
Gezonde School. Een 16 weken durend project, waarin
kinderen naast de inzet van sportcoaches extra beweegmomenten krijgen aangeboden en bewust worden
gemaakt van een gezonde leefstijl. Karin: “Onze sportcoaches zijn vakleerkrachten bewegingsonderwijs.
Zij verzorgen onder andere bewegingslessen op de
scholen en coachen leerkrachten in het geven ervan.
Dat wordt door de scholen zeer gewaardeerd.”

Mirjam: “Voor het geven van gymlessen hebben leerkrachten een speciale bevoegdheid nodig. Niet iedere
leerkracht heeft dat.” Bovendien is het een vak apart.
Mirjam: “De organisatie van de les, de didactiek, de kennis van de diverse sporten: er komt heel wat bij kijken!”
Sportieve Gezonde School
Karin over de Sportieve Gezonde School: “We willen de
scholen de meerwaarde van dit project laten ervaren.
Om ze te stimuleren er structureel mee aan de slag te
gaan. Scholen kunnen daarvoor kiezen, mits ze er zelf
geld voor vrijmaken.” Mirjam: “De eerste scholen hebben
die keuze al gemaakt. En gezien de positieve reacties
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HILIGLO STRUCTUREEL AAN DE SLAG

volgen er vast meer.” Karin: “Uit evaluatie van het project blijkt dat kinderen enthousiast zijn over bewegingsen leefstijllessen en er veel van leren. En daar draait het
uiteindelijk allemaal om. We willen kinderen laten ervaren
dat bewegen leuk is, zodat ze er ook op langere termijn
een actieve en gezonde leefstijl op nahouden.”

MET SPORTIEVE GEZONDE SCHOOL
Het is dinsdagochtend 12 april 2016. Zoals elke dinsdag
heeft Danny Schudde, sportcoach HvdSG, een vol
programma op obs Hiliglo in Holwierde. Hij gaf zojuist
twee gymlessen achter elkaar. Nu, klokslag 10.00 uur,
start hij met de pleinspelen voor groep 3, 4 en 5.
Na een korte uitleg spelen de kinderen fanatiek een
potje trefbal. De kinderen zijn, ondanks de regen,
enthousiast en iedereen is in beweging. En dat zijn
belangrijke winstpunten.

Maatwerk
De basis voor goed bewegingsonderwijs is gelegd. Maar
de dames zien nog veel meer mogelijkheden om het
beweeg- en leefstijlonderwijs te versterken. Plan is om
de Sportieve Gezonde School uit te breiden met lessen
over gezonde voeding en verbindingen te leggen met
andere vakken. Ook willen ze sportcoaches meer inzetten
tijdens naschoolse activiteiten. Want uit ervaring blijkt
dat kinderen ook na schooltijd te porren zijn voor lessen
van hun coach. Het ultieme doel is het bieden van maatwerk. Mirjam: “Scholen gebruiken al een lesmethode
voor bewegingsonderwijs. Een mooie vervolgstap is
het implementeren van een leerlingvolgsysteem, zodat
we gericht kunnen aansluiten bij wat kinderen nodig
hebben en kunnen inspelen op talenten.” Er is nog veel
te doen. Maar de dames zijn vastbesloten om er werk
van te maken!

Sportieve Gezonde School
Danny Schudde werkt sinds de zomer van 2014 op obs
Hiliglo. De school besloot toen mee te doen aan het project Sportieve Gezonde School. Zestien weken lang verzorgde hij gymlessen en coachte hij de leerkrachten bij
het geven ervan. Met de pleinspelen zorgde hij voor extra
beweegmomenten. Na afloop van het project besloot
de school, een eigen investering, de Sportieve Gezonde
School structureel voort te zetten.
Verdieping en vernieuwing
Hilde Kruijskamp, directeur obs Hiliglo: “Er zitten heel
veel sportieve kinderen op onze school. Ook toptalenten.
Een hele uitdaging voor ons om ook deze kinderen te
blijven motiveren. En omdat niet al onze leerkrachten
affiniteit hebben met het geven van gymlessen, is het
lastig om verdieping te bieden en vernieuwend te blijven.

Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor
een actieve en gezonde leefstijl in de provincie
Groningen, door in samenwerking met andere (lokale)
organisaties sport-, beweeg- en gezondheidsprojecten
te ontwikkelen en te organiseren.

Sportcoach Danny Schudde in actie
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OBS DE WILGENSTEE BLIJ MET SPORT-

We vonden bovendien dat onze lessen effectiever konden. Met Danny’s komst veranderde er veel. Hij verzorgt nu structureel, een keer per week, de gymlessen
en pleinspelen voor groep 3 tot en met 8. De andere
gymles wordt door de eigen leerkracht gegeven.”

COACH VOOR BEWEGINGSONDERWIJS
Vanaf 2016 werkt sportcoach Rianne Wessel van HvdSG op
obs De Wilgenstee in Zeerijp. Petra van der Molen, locatieleider van De Wilgenstee, en Rianne over de meerwaarde
van een vakleerkracht.

Omgaan met verschillen
Danny over zijn aanpak: “Door elke gymles drie bewegingsdisciplines tegelijk aan te bieden, zorg je ervoor
dat iedereen bezig is en bied je afwisseling. Er zit altijd
wel iets leuks bij voor een kind. Bovendien breng je
kinderen op deze manier met meerdere sporten in
aanraking. Zo kunnen ze ontdekken wat ze leuk vinden.” Sterk aan Danny’s aanpak is hoe hij omgaat met
niveauverschillen. “Sommige kinderen zijn moeilijker
in beweging te krijgen, omdat ze dingen lastig vinden.
Dan laat ik ze zelf uitvinden hoe ze een oefening het
beste kunnen doen. Kinderen die ergens heel goed in
zijn, bied ik extra uitdaging. Of ik zet ze in om anderen
te helpen.”

Over schouder meekijken
“Het is voor collega’s fijn om over
de schouder van een vakleerkracht
mee te kijken”, vertelt Petra.
“Nieuwe dingen zien, om die vervolgens zelf toe te kunnen passen.
Onze leerlingen komen in aanraking
met veel verschillende onderdelen,
worden steeds uitgedaagd en verbreden hierdoor hun kennis en
mogelijkheden. De collega’s zijn
ook positief over de lessen van
Rianne. In elke les zit veel variatie
en een duidelijke opbouw.”

Resultaten
Hilde: “Alle kinderen zijn in beweging en ze hebben er
plezier in. Mooi om te zien is dat kinderen beter samenwerken en beter omgaan met verliezen van een spel.”
Ook de pleinspelen hebben een duidelijke meerwaarde:
“Het is maar kort, maar kinderen gaan daarna weer fris
aan de slag”. Danny wil de kinderen graag leren om de
pleinspelen zelf te verzorgen, zodat ze dat ook buiten
schooltijd kunnen doen. “Soms zie ik dat al gebeuren
en dat vind ik wel een heel mooi resultaat.”

op De Wilgenstee

Jong geleerd
Rianne: “Ik wil de leerlingen graag laten ervaren hoe leuk
bewegen kan zijn. Hierdoor wordt de kans veel groter dat
ze later ook blijven bewegen.” Op de vraag wanneer haar
les geslaagd is, zegt Rianne: “Aan het einde van mijn les
moeten de leerlingen wat hebben geleerd. Daarbij staat
bewegen natuurlijk voorop, maar het kan bijvoorbeeld ook
goed samenwerken met elkaar zijn. Daarnaast vind ik een
positieve sfeer belangrijk. Dus mijn les is ook geslaagd als
mijn leerlingen en ik de gymzaal met een glimlach verlaten.”

Op het plein van De Wilgenstee

Mag ik nog een keer?
De school heeft in relatief korte tijd al veel winst
geboekt. Petra: “De leerlingen gaan met veel plezier naar
de gymlessen”. Rianne vult aan: “De kinderen hebben al
veel nieuwe onderdelen geleerd. Ook is er meer succesbeleving. De kinderen zijn vaak niet uit de gymzaal weg
te slaan.” ‘Ah juf, is het nu al tijd? Mag ik nog één keer?’
Het is meer regel dan uitzondering. Op De Wilgenstee
wordt overduidelijk de basis voor een leven lang bewegen
en gezondheid gelegd.

WAT VINDEN KINDEREN VAN DE
GYMLESSEN OP HILIGLO?
“Leuk aan meester Danny is dat we veel meer doen
(sorry hoor, juf).”
“Hij doet steeds drie sporten tegelijk, ook sporten die
je nog nooit gedaan hebt. Neem air hockey, daar had
ik nog nooit van gehoord.”
“Hij is heel origineel. Laatst deden we Super Mario.
Moesten we een parcours afleggen met verschillende levels erin.”
“Danny is streng, maar goed.”
“De pleinspelen zijn een soort van extra pauze.”
“Elke dag gymmen zou nog mooier zijn.”
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Sportcoach Rianne Wessel
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GEZOND KOMT UIT DE GROND
Voorleesverhaal over Mare en Mart

“Zullen we pannenkoeken eten?”, roept Mare terug.
“Is goed”, roept Mares moeder afwezig.
“Mogen Mart en Marlies hier ook komen eten?”
“Als het van hun vader en moeder mag, vind ik het
goed.”
“Kom je dan nu?”, roept Mare ongeduldig.
Ze horen wat gestommel en dan komt Mares moeder
naar beneden.
“Dag allemaal, gezellig dat jullie komen eten”,
lacht ze.
“Helpen jullie mee?” Ze knikken allemaal ijverig van ja.
“Pak maar alles wat we nodig hebben. Pannenkoekenmix, eieren, melk, een kom, een garde en boter
om in te bakken.”
“Hé mam, ik kan de melk niet vinden”, klinkt het even
later uit de kelderkast.
Mares moeder trekt een rimpel in haar voorhoofd.
“Mmmm, ik denk dat we gisteren het laatste pak
hebben opgemaakt.
Dan zit er niets anders op. Jullie moeten even naar
het dorp om wat te halen.
Haal dan ook een bakje aardbeien. Dat is lekker
voor bij de pannenkoeken.”

Het is vakantie. Mare, Mart en Marlies spelen al de
hele dag buiten.
Ze zitten samen op een zandbult.
“Ik heb honger”, zegt Mare.
“Dat komt van het buiten spelen”, zegt Marlies.
“Ik heb elke dag honger”, fronst Mare. “Ook als ik
binnen speel.”
“Als je buiten speelt, beweeg je meer”, legt Marlies uit.
“Daardoor verbruik je meer energie en heb je meer
honger.”
“O, nou daar merk ik anders nooit wat van”, bromt
Mare.
“Misschien beweeg jij binnen en buiten evenveel”,
vergoelijkt Mart.
“Buiten spelen is wel gezonder dan binnen spelen”,
gaat Marlies door.
Mare wil het allemaal niet weten. Ze springt op:
“Ik ga kijken wat we gaan eten.”
“Wij eten bloemkool”, zegt Marlies met een
vies gezicht.
“Wij rode bieten uit eigen tuin”, zucht Mart.
“Bleh, daar krijg je rode poep en plas van”, zegt Mare.
“Maar het is wel gezond”, weet Mart.
“Alle groente is gezond”, zegt Marlies. “En fruit ook.”
Mare is het geklets over gezond zat.
“Al het gezond komt uit de grond”, zegt ze, terwijl
ze met haar ogen draait.
“En vandaag doe ik niet aan gezond, ik wil iets
lekkers.”
Ze loopt richting huis. Halverwege draait ze zich om.
“Misschien eten wij wel pannenkoeken”, schreeuwt
ze naar Mart en Marlies.
“Gaan we vragen of jullie bij mij mogen eten.”
Dat laten Mart en Marlies zich geen twee keer zeggen.
Ze hollen achter Mare aan.
“Mam!”, roept Mare door het huis.
“Wat eten we vandaag?”
“Weet ik nog niet,” horen ze van boven.
“Iets gemakkelijks.”

Bij de kassa staat een lange rij, maar
daar weet Mare iets op.
“Mogen we misschien voor u?” vraagt ze
beleefd aan iedereen in de rij.
“We hebben maar twee dingen en heel
erg honger.”
Ze wrijft met haar hand over haar maag
en kijkt er zielig bij.
Dat werkt. Mensen laten hen lachend
voor.
Buiten adem en bezweet komen ze
even later thuis.
Mares moeder bakt de pannenkoeken.
En dan staat er eindelijk een hele stapel
pannenkoeken op tafel.
“Zo, eet er maar lekker van”, zegt ze.
“Dat hebben jullie wel verdiend na zo’n
hele dag buiten spelen en de fietstocht
naar de supermarkt.
Heel gezond hoor, zoveel beweging!
O, en doe er maar flink wat aardbeitjes
op, want dat is ook gezond.”
Marlies en Mart kijken veelbetekenend
naar Mare.
Mare kijkt snel naar haar bord.
“Ja ja, niet al het gezond komt uit de
grond”, mompelt ze dan.

MARE & MART
“Pfffffff”, doet Mare. Dat schiet lekker op. Ze hoort
haar maag knorren.
Snel halen de kinderen hun fietsen.
Mart en Marlies vragen gelijk of ze bij Mare mogen
eten. Gelukkig, dat mag.
“Wie er het eerste is”, schreeuwt Mare.
Ze spurten weg.
De supermarkt is best een eind. Na een kwartier
hard fietsen zijn ze er.
Het is er druk. Rennend zoeken ze de spullen
bij elkaar.
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BEWEGEN IS GOED VOOR DE LEERPRESTATIES
Dat heeft te maken met het feit dat bewegen voor een
betere doorbloeding van de hersenen zorgt. Een goede
doorbloeding versterkt de communicatie tussen de
verschillende hersengebieden en de stofwisseling in
het brein. Daardoor ben je meer alert en gefocust en
worden bovendien belangrijke leerfuncties geactiveerd.
Door te bewegen creëer je dus een betere basis om te
leren en je aandacht erbij te houden.”
Jij laat kinderen ook bewegen tijdens de reken- en
taallessen. Waarom is dat?
Ineke: “Uit onderzoek blijkt dat je nog beter leert wanneer je beweegt en leert tegelijk. De Rijksuniversiteit
Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzochten bijvoorbeeld de effecten van het
beweegprogramma Fit&Vaardig. Daarin kregen kinderen
tijdens de reken- en taallessen fysieke oefeningen aangeboden. Zo spelden ze bijvoorbeeld een woord door bij
elke uitgesproken letter een bepaalde sprong te maken.
Uit de voorlopige resultaten na twee jaar bleek dat de
kinderen die de F&V-lessen hadden gevolgd, significant
meer vooruit waren gegaan op rekenen en spelling dan
de kinderen in de controlegroep. Ik pas deze werkwijze
ook zoveel mogelijk toe in mijn lessen. Als we het
bijvoorbeeld over de datum hebben, en het is 25 mei,
maken we hardop tellend 25 sprongen op onze plek.
Door de hoeveelheid sprongen ontdekken kinderen
ook dat we al bijna op het einde van de maand zitten.”

Ineke Vries, leerkracht van groep 1 en 2 van obs Hiliglo in Holwierde, is ervan overtuigd: bewegen is goed voor
de leerprestaties. En dat is een van de redenen waarom er op obs Hiliglo zoveel aandacht is voor bewegen.
Niet alleen tijdens de gymlessen, maar ook in de pauze en bij vakken als taal en rekenen. In gesprek met Ineke
over het belang van bewegen voor kinderen en hoe de school daarop inspeelt.
je kinderen niet alle nieuwe snufjes ontzeggen, maar je
moet er wel voor waken dat ze tijd en ruimte krijgen om
te bewegen en zorgen voor een goede balans daarin.”

Bewegen kinderen te weinig?
Ineke: “Kinderen krijgen tegenwoordig veel minder
spontane bewegingskansen. Er zijn steeds meer ontspanningsvormen waarin bewegen geen rol speelt.
Denk bijvoorbeeld aan de tv en de iPad. Daardoor zie
je minder vaak kinderen buiten spelen. Als je kinderen
vraagt wat ze willen hebben voor hun verjaardag,
zeggen ze vaak dat ze een tablet willen. Dit heeft een
enorme aantrekkingskracht op ze. Zorgelijk is dat kinderen steeds vaker een tv of tablet op hun slaapkamer
hebben en deze ’s avonds maar moeilijk kunnen uitzetten. Het licht van de apparaten zorgt er bovendien voor
dat ze, door verstoring van de melatoninehuishouding,
moeilijker in slaap vallen. En als je de volgende dag
moe bent, heb je geen zin in bewegen. Natuurlijk moet

Waarom is bewegen goed voor de ontwikkeling van
kinderen?
Ineke: “Er zijn verschillende redenen waarom bewegen
goed is. We weten natuurlijk allemaal dat bewegen overgewicht tegen gaat en dat het goed is voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Minder bekend is dat
bewegen goed is voor de leerprestaties. Neem bijvoorbeeld de ‘beweegprofessor’ Erik Scherder. Als het aan
hem lag stonden er morgen fietsjes in de klassen, zodat
kinderen even de benen kunnen laten werken. Omdat,
zegt hij, bewegen hun hersenen in topconditie brengt.
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Hoe krijg je kinderen het best in beweging?
Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat kinderen plezier
hebben in bewegen, zodat ze het ook uit zichzelf gaan
doen. Sommige kinderen hebben dat niet van nature in
zich. Hen moet je ook niet dwingen oefeningen op een
bepaalde manier uit te voeren. Dat werkt averechts.
Gewoon zelf dingen laten uitproberen werkt het beste.
Dat proberen we zoveel mogelijk te stimuleren. Ik doe
dat bijvoorbeeld tijdens de gymlessen, maar ook tijdens
de speelleerlessen. Sommige kleuters laat ik dan bewust
naar het speellokaal gaan om spelenderwijs te leren bewegen. Verder moet de omgeving kinderen uitdagen om
te bewegen. En wat ook meehelpt is dat leerkrachten
en ouders laten zien dat ze bewegen leuk vinden.”
Wat doet de school om kinderen zoveel mogelijk te
laten bewegen?
Ineke: “Naar aanleiding van het stimuleringsproject
de Sportieve Gezonde School, hebben we een vakleerkracht voor gymnastiek aangesteld. Hij verzorgt ook

ONDERWIJSLAND
de pleinspelen tijdens de pauzes*. Samen met hem
hebben we het schoolplein ook zo ingericht dat kinderen van verschillende leeftijden zoveel mogelijk worden
uitgedaagd om te bewegen. En eens per maand kunnen
kinderen na schooltijd een gymles bij hem volgen.
Verder werken we geregeld samen met sportverenigingen in het dorp. Ze verzorgen bijvoorbeeld sportclinics
op school. Dit willen we nog uitbouwen. Op het gebied
van leren en bewegen tegelijk willen we ons ook verder
gaan ontwikkelen. En misschien moeten we ook wel toe
naar fietsjes in de klas.”
* Zie artikel elders in dit magazine: ‘Hiliglo structureel
aan de slag met Sportieve Gezonde School’.
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KINDEREN VAN DE WILSTER EN HILIGLO OVER GEZONDHEID
Minimaal twee stukken fruit per dag. Mag één hele
grote banaan ook?
Twee liter water per dag drinken
Bewegen en sporten: voetbal, turnen, hoogspringen,
dansen, gymnastiek, voetje van de vloer, rolschaatsen,
touwtje springen
Frisse lucht
Buiten spelen, ook als het regent
Niet ziek zijn
Lachen
Genoeg slapen

Wat is ongezond?
Cola, lolly, zout, zuurstokken, frikandellen, pizza,
patat, energiedrank en veel chocolade eten
Teveel suiker, want daar word je dik van
Elke dag pizza eten
Teveel vet
De hele dag tv kijken
De hele dag achter een beeldscherm zitten
De hele tijd roken
De hele dag als een standbeeld staan
De hele dag op de bank hangen

Wat is gezond?
Groente en fruit: sla, prei, broccoli, paprika, banaan,
appel, tomaat, jam
Genoeg vitamines: vitamine C, vitamine D ..
Eiwitten: vlees, ham en (pinda)kaas op je brood
Niet te veel en niet te weinig van alles = belangrijk
Een normaal eetpatroon
Gevarieerd eten: schijf van vijf

Wat verder ter sprake kwam …

FIJNE VAKANTIE!

We zijn nou wel een gezonde school, maar we houden
toch wel die dag dat groep 8 ons snoep mag geven hè?
Juf, het is goed om, als je snoepjes eet, ook fruit te
eten. Mijn moeder zegt dat je dan in evenwicht blijft.
Dat is ook zo, straks val je om met zo’n dikke buik.
Je mag af en toe ook wel wat snoepen, hoor.
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