Beleid Sportactiviteiten

Sportactiviteiten bij ’t Speel-Kwartier onder en na
schooltijd
(School-) sporten, waarom?
Visie
Dit beleid op sportactiviteiten onder en na schooltijd is geschreven vanuit de
visie van ’t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons
onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling van nu, met het
oog op de toekomst. Wij willen kinderen leren geloven in hun eigen ik,
verantwoordelijk en betrokken maken voor hun eigen leerproces en leren zorg te
dragen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Wij geloven in
ontwikkeling. Samenwerking, maatschappelijk, inspirerend, leerling gericht en
eigentijds zijn onze kernwoorden. Ouders zien wij als professioneel, actief
betrokken en kindgericht. Dit beleid beschrijft concreet hoe onze visie zichtbaar
wordt in ons dagelijks handelen en zijn.
Als school moedigen wij sporten en gezond gedrag aan. Wij stimuleren dit
onder andere door onze bewegingslessen onder leiding van een gymdocent,
diverse lesinhouden, thema’s én door bijvoorbeeld extra sportactiviteiten onder
schooltijd te organiseren (al dan niet tijdens de gymlessen). Hierbij kunt u
denken aan de tennislessen in groep 3, de koningsspelen, de karate, dans- en
judolessen tijdens de bewegingsonderwijslessen.
Daarnaast worden er diverse sportactiviteiten na schooltijd georganiseerd. Ook
hier staan wij volledig achter en stimuleren wij de deelname (korfbal, voetbal,
wedstrijdzwemmen, waterpolo, avondvierdaagse en scholierenveldloop).
Als leerkrachten richten wij ons ten eerste op het geven van goed en passend
onderwijs. Dit is onze hoofdtaak. Dit vraagt van ons een goede en gedegen
voorbereiding. Hier hebben wij uren voor en na schooltijd voor. Zo ook staan er
studiedagen en dagen gepland in de schoolvakantie van de kinderen waarop wij
als leerkrachten ons onderwijs analyseren en zo nodig aanscherpen en/ of
verbeteren. Onze nieuwe CAO vraagt ons daarbij expliciet onze aandacht te
richten op onderwijskundige activiteiten. Dit vraagt van ons dat wij kritisch
kijken naar de neven- en buitenschoolse activiteiten buiten het geven van goed
onderwijs.
Wel is het zo dat binnen onze school er enkele leerkrachten vanuit taakbeleid
contactpersoon zijn voor deze activiteiten. Zij hebben contact met de
organiserende ouders en zijn aanwezig bij de buitenschoolse sportactiviteiten.
Visie: Sport buiten schooltijd
Vanuit onze schoolvisie dragen wij vanaf dit schooljaar als leerkrachten de
sportactiviteiten buiten schooltijden aan ouders over. Deze vallen niet onder onze

les en niet-lesgebonden tijd en taken. Hieronder vallen bovengenoemde
activiteiten. De activiteiten worden voortaan door ouders/ een groep ouders
georganiseerd, waarbij een teamlid van school het aanspreekpunt is. Dit
betekent dat een activiteit doorgaat als er voldoende ouders zijn om de activiteit
te organiseren en te begeleiden.
Dit is passend binnen onze visie op ouderparticipatie; samen verantwoordelijk
zijn voor het welzijn van het kind.
Samenvattend






Sporten die gegeven worden onder schooltijd vallen onder de
verantwoordelijkheid van school.
Sporten die plaats vinden na schooltijd, ook als het gaat om schoolvoetbal
en dergelijke, vallen onder de verantwoordelijkheid van (een groepje)
ouders.
Sportactiviteiten die buiten schooltijd plaatsvinden, gaan alléen door als
er voldoende begeleiding is van (een groepje) ouders.
Vanuit school zijn er contactpersonen benoemd voor de betreffende
sportactiviteiten.

