Impuls bewegingsonderwijs
Dit is het zesde nieuwsbericht vanuit het ondersteuningsteam subsidie (OTS) impuls en
innovatie bewegingsonderwijs.

Webinar-huisvesting
Bij het realiseren van 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs vormt de huisvesting op veel
plaatsen een probleem: onvoldoende zalen of verlies aan onderwijstijd omdat de zaal
te ver van school af ligt.
Het ondersteuningsteam organiseert binnenkort 2 webinars die gericht zijn op
huisvesting.
4 oktober 15.30u. – over het tekort aan ruimte binnen bestaande accommodaties
11 oktober 15.30u. – over het komen tot nieuwbouw/kwaliteitsslag huidige
accommodaties

Je hoeft geen lid van de KVLO te zijn om hieraan mee te doen.
Inschrijving kan via dit formulier: https://forms.office.com/r/v5wQVf6gSD

Het ondersteuningsteam komt naar u toe!
Uit de vragen die we krijgen per mail of telefoon, maken we op dat er veel
procesbegeleiders zijn die steun nodig hebben om een gesprek voor te bereiden of te
voeren met een school, een bestuur of gemeente.
Het Ondersteuningsteam kan hierbij helpen, leg je vraag bij ons neer en e-mail naar
ots@kvlo.nl

2e ronde toewijzingen subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs
Vlak voor de zomervakantie zijn de besturen geïnformeerd over het al dan niet (of
gedeeltelijk) toekennen van de Subsidie Impuls en Innovatie bewegingsonderwijs

!!! Updates website !!!
Er wordt regelmatig nieuwe informatie op de website gezet. Check daarom de
verschillende pagina’s op onderwerpen als:
•
•
•
•
•
•

2 x 45min bewegingsonderwijs – uitdagingen en oplossingen
Dynamische schooldag: schoolomgeving en meer
Scan bewegingsonderwijs
Huisvesting - een handreiking voor procesbegeleiders
Nieuws en eerdere webinars
Sitemap/zoektermen

Samenwerking van procesbegeleiders in een regio
Procesbegeleiders kunnen er baat bij hebben om samen te werken. Als er interesse is
om samenwerking met andere procesbegeleiders op te pakken, laat dat dan weten via
een mailtje naar: ots@kvlo.nl
Het Ondersteuningsteam kan je dan in contact brengen met andere Procesbegeleiders.
Begroting Dynamische Schooldag

In onze volgende nieuwsbrief is er aandacht voor de keuzes van een school bij
het aanschaffen van leermiddelen in het kader van een dynamische
schooldag/bewegend leren. Welke afwegingen kun je maken, wat zijn de
kosten en hoeveel kinderen hebben er baat bij de aanschafte middelen?
Congres Dynamische Schooldag

9 november wordt een groot congres georganiseerd rond het thema
Dynamische Schooldag. Er zijn 28 verschillende workshops te volgen van
toonaangevende kartrekkers op dit thema. Tevens is er een grote leermiddelen
markt. Er zijn workshops specifiek voor procesbegeleiders/directies

Meer informatie via: https://platformdynamischeschooldag.nl/congres/

Nieuwsbrief – geef het door!

Wellicht zijn er recent nieuwe procesbegeleiders aangesteld of zijn er anderen
waarvoor deze nieuwsbrief van het ondersteuningsteam handig is. Deel dan de link:
Inschrijving nieuwsbrief

