
  

  

Impuls bewegingsonderwijs 
  

Dit is het zevende nieuwsbericht vanuit het ondersteuningsteam subsidie (OTS) impuls 

en innovatie bewegingsonderwijs.  

 

 
 

Door het probleem van verlies van onderwijstijd dat ontstaat door de afstand naar de 

gymaccommodatie, wordt soms als noodoplossing gekozen om een blokuur te geven.  

• Kennen jullie voorbeelden van scholen waar in zo’n blokuur van 90 minuten 

wordt lesgegeven?  

• Zo ja, hoe zijn die lessen ingericht? 

• Kunnen jullie iets zeggen over de kwaliteit? 

 

Willen jullie hier de antwoorden invullen? 

 

Als de link niet werkt graag in een mailtje naar OTS@kvlo.nl  

 

 

 

 

  

Regelmatig komt de vraag langs of er afgeweken mag en kan worden van 2x45.  

Lees bij vraag 2 op deze pagina het antwoord. 

 

 

 

 

Uit de vragen die we krijgen per mail of telefoon, maken we op dat er een behoorlijk 

aantal procesbegeleiders is die contact zoeken met andere procesbegeleiders in de 

Contact met andere Procesbegeleiders  

Afwijken van 2x45min? 

Blokuur van 90 min 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K2fAJsBuyEiFnVHM4GL5T-r8TqeawE1PnhYR1HUon-1URElXQ0VEVlg4SkxMOFVTUFFPTThURldCVS4u
mailto:OTS@kvlo.nl
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/


buurt. Je kunt je hier aangeven of je daar interesse voor hebt via een mailtje naar: 

ots@kvlo.nl 

 

Als er dit soort verbanden ontstaan kan het voor ons ondersteuningsteam interessant 

zijn om daarbij aan te sluiten. 

 

 

   

Gesprekken kunnen ingewikkeld zijn, waarbij er soms een parate kennis vereist is. Dat 

is niet altijd aanwezig bij nieuwe procesbegeleiders. Je kunt ondersteuning vragen per 

mail: ots@kvlo.nl 

 

 

 

  

Er wordt regelmatig nieuwe informatie op de website gezet.  

 

• Je kunt de opgenomen webinars van 4 en 11 oktober over huisvesting HIER vinden:  

 

 

 

 

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? 

 

  

 

 

9 november wordt een groot congres georganiseerd rond het thema 

Dynamische Schooldag. Er zijn 28 verschillende workshops te volgen van 

Congres Dynamische Schooldag 

Begroting Dynamische Schooldag 

!!!    Updates website    !!! 

Hulp bij lastige gesprekken   

mailto:ots@kvlo.nl
mailto:ots@kvlo.nl
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/nieuws/inschrijven-webinars-huisvesting/


 

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/ 

 

 

  

  

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   

  

 
  

 

Nieuwsbrief – geef het door! 

https://platformdynamischeschooldag.nl/congres/
mailto:ots@kvlo.nl?subject=inschrijven%20nieuwsbrief

