LICHAMELIJKE OPVOEDING OP SCHOOL

Visie: bewegingsopvoeding beoogt de totale persoonsontwikkeling van
de kinderen.

Bewegingsopvoeding:
-

-

-

levert een bijdrage aan de harmonieuze opvoeding van jongeren
naar volwassenheid én stimuleert leerlingen tot het ontdekken en
toepassen van een actieve, sportieve levenshouding en
vrijetijdsbesteding.
biedt kansen tot waardenopvoeding en draagt bij tot het realiseren
van het christelijk opvoedingsproject van de school.
is geëvolueerd naar een concept waarin de totale
persoonsontwikkeling van het unieke bewegende kind centraal staat
binnen zijn omgevings(bewegings)context.
schenkt op een geïntegreerde manier aandacht aan de
bewegingsdoelen en persoonsdoelen.

Bewegingsopvoeding staat voor motorische
basisvorming
Bewegingsdoelen
-

ontwikkelen van motorische competenties;
ontwikkelen van een gezonde, veilige en fitte levensstijl.

Persoonsdoelen
-

ontwikkelen van zelfsturingscompetenties met een realistisch
zelfconcept;
ontwikkelen van het sociaal functioneren.

Onze school is een sportieve school! Dit uit zich in verschillende
sportactiviteiten die doorheen het schooljaar plaatsvinden:
- scholenveldloop dinsdag 25 september 2018 (ls)
- sportdagen binnen de eigen school en in samenwerking met andere
scholen van onze stad (voor deze sportdagen vraagt de stad een
bijdrage van €1 per leerling)
Derde graad 4 april 2019 u Atletiek, netbal, voetbal
- sponsorloop i.f.v. de sneeuwklassen op woensdag 17 oktober 2018
- maandelijks zwemmen ( de leerlingen zwemmen in Aarschot)
- e.a.

Gymuitrusting voor de leerlingen van de lagere school:
T-shirt met schoollogo en donkere short worden via de school aangekocht.
Afrekening gebeurt via de schoolrekening. T-shirt :€8 Short: €7
Instappers krijgen het T-shirt gratis.
Schoeisel: witte turnpantoffels of sportschoenen die enkel in de school
gedragen worden.
De gymzak krijgen de leerlingen gratis van de school.
Zwemmen en bewegingsopvoeding behoren tot het totale
onderwijspakket van de school
Niet kunnen deelnemen wordt verantwoord met een ziektebriefje.
Alle leerlingen krijgen 3x per jaar een gymrapport ( december/april/juni).
De toegang tot het zwembad en het busvervoer komt op de
Leerkracht bewegingsopvoeding is Arnout Bonte.
Jeroen Verheyden geeft naschoolse sport aan de eerste en tweede graad
(meer info volgt).
Juf Christel Van Noten geeft tal van bewegingsactiviteiten in de
kleuterschool en is ook verantwoordelijk voor 2 uur specifieke
bewegingsopvoeding per klasje.
In het kader van integratie kleuterschool/lagere school geeft Meester
Arnout tweewekelijks één uur gymles aan de 5-jarigen en juf Christel
geeft enkele uren les in de lagere school.

