
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste ouders, verzorgers 
 
Dit schooljaar zal de Sportfederatie Berkelland wederom de gymlessen verzorgen en tevens 
andere activiteiten organiseren. 
De gymlessen worden verzorgd door vakdocenten Waldo Rehbergen en Susanne Horstman.  

    
In onze lessen maken wij gebruik van het SFB-vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele 
schooljaar waarin de landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding voor schoolsporttoernooien en 
de sportintro’s zijn verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met allerlei lokale sporten/ 
sportverenigingen en kunnen zij zich motorisch op alle vaardigheden ontwikkelen. 
De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Dit jaar nemen 
wij hiervoor bij de groepen 2 tot en met 8 de HAN-beweegtest af. Waar nodig kunnen we dan 
extra zorg bieden tijdens de gymles of misschien ontdekken we juist wel een talent voor een 
bepaalde sport.  
Dit schooljaar zijn weerbaarheidstraining, bewegend leren en Motorisch Remedial Teaching als 
extra onderdelen in het SFB-vakwerkplan opgenomen. 
 
HAN en SFB starten samenwerking in pilot ‘Sportief groot worden’ 
Tijdens de week van de motoriek, een themaweek om meer aandacht te vragen voor het nut en 
belang van een brede motorische ontwikkeling, start de Sport Federatie Berkelland i.s.m. de 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen de jaarlijkse motorische screening voor leerlingen uit groep 2 
t/m 8. Deze samenwerking komt voort uit een gezamenlijk doel om ‘sportief groot worden’ bij 
kinderen te stimuleren. 
‘Sportief groot worden’ is gericht op het realiseren van een rijke omgeving waarin kinderen hun 
talent voor sport en bewegen zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren werken 
professionals van diverse sportorganisaties lokaal- en provinciaal samen. 
Hierbij is het belangrijk dat kinderen zich motorisch kunnen ontwikkelen en daarbij zoveel 
mogelijk verschillende sporten leren kennen. Dit om zo een passende keuze in hun sportloopbaan 
te kunnen maken. Een motorische screening geeft weer waar eventueel talent of zorg in de 
motoriek aanwezig is. 
 
Al een aantal jaren voert SFB de motorische screening uit op 14 basisscholen in Berkelland. De 
resultaten geven een duidelijk beeld over de motorische ontwikkeling van de leerling.  
Als extra zorg nodig is, kan dit in de gymles of eventueel via een doorverwijzing naar een GymXtra 
programma om motorisch sterker te worden.  
Maar ook leerlingen die uitmuntend scoren en talent hebben op motorisch vlak zullen in de 
toekomst deel kunnen nemen aan een programma om zich sportief verder te kunnen ontplooien. 
Alles om het ‘sportief groot worden’ zo breed mogelijk te faciliteren. 



In de samenwerking tussen de HAN en SFB hebben studenten van de opleiding Sport en Bewegen 
een belangrijke rol. Zij voeren de testen uit op de 14 scholen waar de SFB het bewegingsonderwijs 
verzorgt. De provincie Gelderland financiert voor de duur van dit pilotproject vervoersmiddelen 
zodat studenten naar de verschillende kernen van Berkelland kunnen komen om de SFB 
buurtsportcoaches bij de screening te ondersteunen. De eerste testen starten op vrijdag 2 oktober 
en de laatste school wordt getest op 2 november, in totaal worden er ruim 1500 leerlingen getest. 
 
Mochten jullie vragen hebben over onze gymlessen, het vakwerkplan of de beweegtest, neem 
gerust contact met ons op. 
 
Met sportieve groet, 
Waldo en Susanne 
Sport Federatie Berkelland 
www.sportfederatieberkelland.nl 
Maandag  Susanne susanne@sportfederatieberkelland.nl  Groep 1 t/m 8 
Donderdag Waldo  waldo@sportfederatieberkelland.nl  Groep 1 t/m 8 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aan:   Leerlingen groep 3 t/m 8 en ouders/verzorgers 
Onderwerp:              Sportuurtjes   
 
Ook dit schooljaar biedt onze school in samenwerking met de Sport Federatie Berkelland een 
naschools sportprogramma aan. En jij kunt erbij zijn!  
 
De data voor dit schooljaar zijn:  
Donderdag 29 oktober  
Maandag 14 december 
Donderdag 4 maart  
Maandag 17 mei  
 
Het eerste sportuurtje van dit 
schooljaar is het Wereldbal spel.  
De inschrijving gaat via Sjors 
Sportief. De kosten om deel te 
nemen, bedragen € 2,- per 
deelnemer.  
 
 
 
Activiteit:  Sportuur Wereldbal   
Datum: Donderdag 29 oktober 2020 
Tijdstip:   14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal “’t Stieltjen” in Haarlo 
Materiaal: Sportkleding en sportschoenen voor binnen. 
Inschrijven: Sjors Sportief: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/152118/sportuur-wereldbal 
BSO:  Ga je deze middag naar de BSO, geef dit dan even door aan de leid(st)er bij de BSO! 
Kosten: € 2,- per deelnemer, betaling gaat via Sjors Sportief (Ideal) 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij de juffen/meesters op school of bij gymmeester Waldo. 
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Hierbij nog de link naar het digitale boekje van Sjors Sportief & Sjors Creatief:  
https://www.cultuurensportstimulering.nl/Berkelland-2020-2021/Berkelland-2020-
2021.html?reload=1600267872667#page=1 
 
De link naar het introductiefilmpje: https://www.sjorssportief.nl/video 
 
Met sportieve groet,  
De Voshaar en Sportfederatie Berkelland 
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