
 

 

 

 

 

 

  

G A !  I N  H E T  B A S I S O N D E R W I J S 

Meer informatie over de inzet van een GA! coach bij jou op school.  
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I N L E I D I N G  
Wij willen van Harderwijk de actiefste stad van Nederland maken! We inspireren alle Harderwijkers, 
sterk én kwetsbaar, op het gebied van sport, cultuur en beweging. Het resultaat? Harderwijkers met 
een gezonde leefstijl die lekker in hun vel zitten en allemaal meedoen. 

Jong geleerd is oud gedaan en daarom zet GA! Harderwijk vooral in op de basisscholen en 
basisschoolleerlingen. Via diverse activiteiten, evenementen en campagnes hopen we ook volgend 
schooljaar weer veel Harderwijkse jeugd te bereiken. Door middel van dit overzicht willen we de 
scholen tijdig informeren en enthousiasmeren over de activiteiten van het schooljaar 2022-2023. 

V O O R  I N  D E  S C H O O L G I D S  
Onderstaande teksten kunnen gebruikt worden voor op de website of schoolgids, wel zo makkelijk!  

GA! op onze school 
“Op onze school is het team GA! Harderwijk actief. Voor GA! Harderwijk is het van groot belang dat 
kinderen vanaf jonge leeftijd gemotiveerd worden om plezier te hebben in sport en bewegen. De 
belangrijkste redenen hiervoor zijn dat sport en bewegen een positieve invloed heeft op de fysieke-, 
cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Het team van GA! 
verzorgt de lessen bewegingsonderwijs op onze school.” 

Brede School (alleen van toepassing voor de scholen die zijn aangesloten bij de Brede School) 
“Onze school is ook onderdeel van de Brede School. Dit is een samenwerking tussen verschillende 
scholen en organisaties in de wijk.  Met als doel: vergroten van de ontwikkelingskansen voor álle 
kinderen. In Harderwijk hebben we drie Brede Scholen in Drielanden, Stadsweiden en Stadsdennen. 
Bij een Brede School kan je toch al gauw denken aan zo’n 15 naschoolse activiteiten per week! 
Voorbeelden van deze activiteiten zijn: bloemschikken, waterpolo, schilderen, film maken, voetbal en 
zo kan de lijst nog veel verder doorgaan.” 

Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst 
“GA! zet zich naast het bewegen ook in voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Met 
campagnes en activiteiten wordt er gewerkt aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. We 
werken met publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs en zorgpartijen samen. Die 
samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor 
voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en voldoende slaap moet 
de gewoonste zaak van de wereld zijn! “ 

Meer informatie 
“De kinderen en de ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten via de 
nieuwsbrief en ouderapp van onze school. Of u kijkt op de website www.gaharderwijk.nl “ 

  

http://www.gaharderwijk.nl/


 

G A !  C O A C H  O P  J O U W  S C H O O L  
Hier zijn we dan, de coaches van GA! Harderwijk in het onderwijs. We zitten overal. In de wijken, in 
de buurten; dus altijd dichtbij. We zijn goed te herkennen aan de blauwe jasjes en shirtjes. Vaak zijn 
we bezig met een activiteit en soms zitten we op kantoor, maar onze deur staat altijd open. Dus bel, 
mail, app, stuur berichtjes via social media of spreek ons aan als je iets wilt weten, we kunnen je altijd 
verder helpen.  

Voor een totaal overzicht van onze coaches kijk op www.gaharderwijk.nl  

 

MAARTEN VAN GILST  
Brede School Coördinator Drielanden 

 06-53742655      maarten@gaharderwijk.nl  
 

 

CASPER VAN DAM  

Brede School Coördinator Stadsweiden  
 06-18243605      casper@gaharderwijk.nl  

 

TIJMEN VAN STEINVOORN  

Brede School Coördinator Stadsdennen   
Coördinator Junior Sport Coach 

 06-48443400      tijmen@gaharderwijk.nl  

 

MARTIN ZWOLSMAN 

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs / Brede School Coördinator 
Stadsweiden (woensdag) 

 06-29267304      martin@gaharderwijk.nl  

 

JESSE AARTSEN  

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs / Gezonde leefstijlcoach 
 06-83642207      jesse@gaharderwijk.nl  

 

DENISA LEUSINK  

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs / Vitaliteitscoach Hierden 
 06-30946404      denisa@gaharderwijk.nl  
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LEON KOOIKER  

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs / Gezonde Leefstijlcoach 
 06-27968075       leon@gaharderwijk.nl   

 

FLEUR VAN OEVEREN  

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 
  fleur@gaharderwijk.nl    

 

LISETTE BUIS  

Team Coördinator  
 06-105890787      lisette@gaharderwijk.nl   
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G A !  P L A N N I N G  2 0 2 2 - 2 0 2 3  
Wijzigingen onder voorbehoud 

September 2022 
16 t/m 25 september Nationale Sportweek met o.a. de sportkaravaan, zoektocht naar de 

fitte juffen en meesters, kennismakingslessen bij sportverenigingen, 
energizers voor in de klas en meer!  

Oktober 2022 
Di 25 oktober   Adventuredag in de herfstvakantie voor groep 1 t/m 4 
Wo 26 oktober    Adventuredag in de herfstvakantie voor groep 5 t/m 8 

November 2022 
31 okt t/m 4 nov  JOGG campagne: Slaap (bovenbouw) 

December 2021 
Wo 28 december   GA! Winterfestival in de kerstvakantie voor groep 3 t/m 8 

Januari 2023  
Medio jan t/m medio feb JOGG campagne: Gezond tussend’ooren (groep 1/2 en ouders) 

Maart 2023 
Wo 1 maart   Voorjaarsvakantie activiteiten voor groep 1 t/m 8 

April 2023 
Hele maand   JOGG campagne: SnoepGroente (groep 1 t/m 8) 
Vr 21 april   Koningsspelen (programma voor groep 5 t/m 8 door GA!) 

Mei 2023 
Wo 3 mei   Meivakantie activiteiten voor groep 1 t/m 8 

Juni 2023 
Wo 14 juni   Buitenspeeldag Jantje Beton 
Medio juni   Week van de gezonde jeugd 
Medio juni   #7dagenwaterchallenge 
 

Juli 2023 
8 juli t/m 20 aug  Zomervakantie regio Midden 

 

  



 

P L A N N I N G  B R E D E  S C H O O L   
Onderstaande planning geldt alleen voor scholen die aangesloten zijn bij de Brede School. 

✓ Blok 1: 19 september t/m 21 oktober 2022 
✓ Blok 2: 14 november t/m 16 december 2022 
✓ Blok 3: 23 januari t/m 24 februari 2023 
✓ Blok 4: 20 maart t/m 14 april 2023 (aangepaste versie i.v.m. Sport- en Cultuurwijzer) 
✓ Blok 5: 22 mei t/m 23 juni 2023 
✓ Sportdagen vinden in overleg plaats met de desbetreffende school.  

 

M O V E ( F ) I T  
Bij het programma Move(F)it werken we een jaar lang, twee keer per week, aan een gezonde leefstijl 
in een gezellige groep. Het is best moeilijk om gezond te eten en te drinken, maar ook om genoeg 
te sporten. Onder begeleiding van GA! coach Jesse en het GA! Beweegteam werken kinderen samen 
aan de uitdaging om gezonder te leven. 

Voor wie? Voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die willen werken aan een gezonder gewicht en een 
gezondere leefstijl. Dit is een groepsprogramma voor kinderen met licht tot matig overgewicht. In 
september 2022 start de eerste groep en februari 2023 start de tweede groep.  

Neem voor meer informatie contact op met onze GA! coach Jesse of kijk op 
www.gaharderwijk.nl/movefit  

 
  

http://www.gaharderwijk.nl/movefit


 

J E U G D F O N D S  S P O R T  &  C U L T U U R  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te 
spelen of iets anders creatiefs te doen. 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden namelijk gedaan 
door een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach of schuldhulpverlener. Yvo van 
Nieuwenhuijzen van Zorgdat heeft een overzicht van alle intermediairs in Harderwijk, hij kan je naar 
de juiste intermediair doorverwijzen. 

Hoewel Nederland één van de rijkste landen ter wereld is, groeien toch ruim 378.000 kinderen op in 
een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen! 
Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor krijgen ze niet de 
kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur is gezond en 
die actieve houding is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind. 

En weet je wat leuk is? Er is in Harderwijk ook een zwemfonds! Dit is onderdeel van het Jeugdfonds 
sport en cultuur. Omdat Harderwijk een waterrijke omgeving is, vindt de gemeente het belangrijk dat 
alle kinderen in Harderwijk leren zwemmen. De regel is wel dat je of sport of cultuur of zwemmen 
kunt doen via het fonds. Zo krijgen zoveel mogelijk kinderen een kans. 

www.jeugdfondssportencultuur.nl  
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B E W E G I N G S O N D E R W I J S   

Beoordelen en waarderen 
Vorig schooljaar zijn alle GA! vakleerkrachten gestart met het beoordelen volgens een nieuw 
beoordelingssysteem; het competentiemodel. Dit competentiemodel is opgebouwd uit 10 
competenties die per blok aangeboden en gewaardeerd worden door de vakleerkrachten. Een 
competentie wordt beoordeeld op 2 criteria:  

1. Het bewegingsdoel – kan een leerling het op te lossen bewegingsprobleem volbrengen 
volgens het beschreven model. Dit model is opgesteld vanuit samenkomst van de 
vakleerkrachten van GA!, andere vakleerkrachten uit ons netwerk en het ‘Basisdocument voor 
het Bewegingsonderwijs’.  
 

2. Het deelnamedoel – laat de leerling zien dat er moeite wordt gedaan om het bewegingsdoel 
eigen te maken en geeft het ook ruimte om indien mogelijk verder te ontwikkelen. Ook 
hierbinnen vallen de reguleringsdoelen beschreven in ‘Basisdocument voor het 
Bewegingsonderwijs’.  

Het competentiemodel is een hulpmiddel en beoordelingsmoment voor de vakleerkracht om te zien 
waar de leerlingen in een groep staan en waar er eventueel meer sturing nodig is. Dit betekent dat 
na een beoordelingsmoment de beoordeling niet vast staat voor de rest van het schooljaar. Het 
geeft de vakleerkracht hierdoor meer ruimte om maatwerk toe te passen op de groep en individuele 
leerlingen binnen de groep. Elke beoordeling kan gedurende het hele jaar worden aangepast. 

Het bovenstaande model wordt alleen gebruikt bij de groepen 3 t/m 8. Wel zullen we in het 
schooljaar ’22-’23 aan de slag gaan om gerichter naar het beweeggedrag van kleuters te kijken. We 
gaan kleuters dan niet beoordelen maar signaleren van specifieke basisvaardigheden. Deze 
signalering wordt twee keer per jaar uitgevoerd door o.a. een beweegparcours.  

 
Club Gympies (alleen in Brede School wijken) 
Vanuit de Brede School koppelen we het competentiemodel om extra beweegmomenten te creëren 
binnen het Brede School programma.  

Deze beweegmomenten krijgen invulling door in te spelen op de ontwikkelingskansen vanuit de 
gymlessen bij de leerlingen die deelnemen. Hierbij is de wens om kinderen meer bewegingsvaardig 
te maken en ook het plezier in bewegen te vergroten. Dit naschoolse programma heet Club 
Gympies.  

Het gericht uitnodigen van kinderen voor Club Gympies gebeurd altijd via de school.  

  



 

Bewegingsonderwijs op het schoolrapport 
School blijft altijd eindverantwoordelijk voor het invullen van het schoolrapport. De beoordeling van 
het schoolrapport dient dan ook door de groepsleerkracht te worden ingevuld. De beoordeling voor 
het schoolrapport kan samen met de vakleerkracht worden ingevuld, onze GA! coaches voorzien de 
leerkracht graag van input.  

De groepsleerkracht kan het competentiemodel als hulpmiddel gebruiken om een goed beeld van 
een leerling in de gymles te krijgen. Echter het gehele competentiemodel (met een lijst van 20 
onderdelen) heeft op het schoolrapport waarschijnlijk een te grote plek.  

Graag zien wij als GA! vakleerkrachten wel voldoende aandacht voor het bewegingsonderwijs op het 
rapport. Om dit kort en duidelijk op te sommen zien we graag ‘de S.O.M’ terug op de rapporten.  

✓ Samen spelen; krijgt invulling door de reguleringsdoelen en natuurlijk ook het samen 
bewegen. Hoe verhoudt een leerling zich in de les t.o.v. de andere leerlingen. Is er ruimte 
voor de betere/zwakkere bewegers in de gezamenlijke activiteit. Draagt de leerling bij aan 
een vlotte voortzetting van de les tijdens wisselmoment etc.   

✓ Ontwikkeling; de groei binnen de lessen bewegingsonderwijs, maar ook; toont de leerling 
inzet tot het verbeteren van de bewegingsvaardigheid.  

✓ Motorische vaardigheid; wordt ingevuld door de bewegingsdoelen die behaald zijn tijdens 
de lessen. 

 

 

 
 
  



 

Veiligheid 
Ouders, verzorgers, groepsleerkrachten en leerlingen zorgen er voor dat: 

✓ Kinderen schone gymschoenen aan hebben, die niet buiten gedragen worden. Kinderen 
hebben zo bescherming voor de voeten (denk aan voetballen en tenen stoten tegen 
bijvoorbeeld een bank) en gelijktijdig houden we de zaal netjes. Daarnaast zijn schoenen met 
goede demping een pré om extra belasting voor enkels en knieën te voorkomen. 

✓ Kinderen schone en nette gymkleding dragen. Liever geen te korte shirtjes zodat de navel 
zichtbaar is en te korte broekjes. Kinderen moeten zich gemakkelijk en vrij kunnen bewegen. 

✓ Lang haar gedragen wordt in een staart of vlecht. Zo blijven de lessen veilig en kunnen losse 
haren niet voor de ogen komen bij rennen of een trefbalspel.   

✓ Kinderen vrij zijn van sierraden, bij een klim- of stoeiactiviteit kunnen kinderen blijven haken. 
En zo zichzelf, of een ander kind bezeren. 

 
Afspraken met de scholen 

✓ De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het omkleedmoment. Doordat deze overlappen 
met de lessen in de zaal.   

✓ De vakleerkracht neemt de verantwoordelijkheid over als de kinderen in de gymzaal komen, 
of worden overgedragen door de groepsleerkracht.  

✓ De verantwoordelijkheid voor de kinderen blijft ook voor de vakleerkracht totdat de kinderen 
zijn overgedragen aan groepsleerkracht of bij andere afspraken omtrent einde van de 
les(dag).  

✓ Indien er calamiteiten zijn tijdens de gymles moet de school of groepsleerkracht een  
BHV-er/EHBO-er beschikbaar hebben om kinderen te kunnen opvangen. Met name bij 
externe locaties waarbij de gymzaal niet direct aan de school verbonden is. 

 

 


