
Welkom! 

Startvergadering 
basisonderwijs 

MOEV Oost-Vlaanderen 
De Pinte, 05/09/2018 







Stilstaan is achteruitgaan. 
Zet je school in beweging. 



Nieuw beleidsplan met  

2 belangrijke doelstellingen 

70% van de scholen  

> kwalitatief beleid  

tegen 2021 

Streven naar een 

gezonde mix van zitten, 

staan, bewegen en 

sporten. 

Ruimer dan schoolsport. 
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Hoe pakken we dit aan?  



MISSIE 

• MOEV ondersteunt: 

kwalitatief beleid voor 

beweging (incl. sport) + 

preventie sedentair gedrag. 

• MOEV zet in op gezonde mix 

van zitten, staan, bewegen 

en sporten. 



VISIE 

• aanbieden materialen, 

werkvormen, activiteiten; 

• ondersteunen scholen bij 

ontwikkeling bewegings- en 

sportbeleid ; 

• samenwerken partners. 





• Motiveren 

• Ondersteunen 

• Expertise 

• Vernieuwen 
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Medewerkers MOEV Oost-Vlaanderen  
Basis & BuBao 

 
Joeri Verfaille (Coördinator) 

Dieter Van Der Stock (Stafmedewerker) 
Kathleen Temmerman (Kronkeldiedoe en Kleuterboemeldag) 

Jens Van De Casteele (Alles met de bal, American Games en Danone) 
Jens Vermassen (BuBao- Rollebolle en Spelcarrousel) 

Joke Garré (Natuur Gebonden Sporten) 
Sonja Wille (SBJS – regio Meetjesland) 

Filip Keukelinck (Regio Stroppen) 
Robin De Ridder (Regio  Dender – Ajuinen) 

Axelle Vandorpe (Regio Soete Waasland – Zwalm) 
Ann Vansteenbeeck (Boekhouding) 
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www.moev.be 





 







Gebruikersnaam 
 

6 cijfers :  

beginnend met 4….. 

Wachtwoord 
 

•  Dit is hetzelfde wachtwoord dat je 

vorig schooljaar ontving voor 
SBJS2.0. 

•  Gestuurd via mail naar je school. 



Wachtwoord vergeten? 

• Klik op ‘wachtwoord vergeten of wijzigen’. 

 
• Vul het e-mailadres van de school in. 

 

• Naar het e-mailadres van de school wordt een mail met link 
gestuurd. 

 

• Tip! Wijzig het wachtwoord in een korte zin (makkelijker te 

onthouden). Vb. Benik30? 





 

• Aanvullen en wijzigen 

 

• Verschillende tabbladen 

 

• Niet meer bij SBJS 2.0 



 



























GA OP ONTDEKKING… 

www.moev.be 



BEWEGINGS 
TUSSENDOORTJE 
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SOCIAL MEDIA 

Volg ons! 
 

MOEV  

MOEV Antwerpen 

MOEV Limburg 

MOEV Oost-Vlaanderen 

MOEV Vlaams-Brabant / Brussel 

MOEV West-Vlaanderen 

https://www.facebook.com/MOEVzetjeschoolinbeweging/
https://www.facebook.com/moevantwerpen/
https://www.facebook.com/moevlimburg/
https://www.facebook.com/svsoostvlaanderen/
https://www.facebook.com/svsoostvlaanderen/
https://www.facebook.com/svsoostvlaanderen/
https://www.facebook.com/moevvlaamsbrabantbrussel/
https://www.facebook.com/moevvlaamsbrabantbrussel/
https://www.facebook.com/moevvlaamsbrabantbrussel/
https://www.facebook.com/moevwestvlaanderen/
https://www.facebook.com/moevwestvlaanderen/
https://www.facebook.com/moevwestvlaanderen/
https://www.facebook.com/moevwestvlaanderen/


#schoolinbeweging 



GDPR 



MOEV & GDPR 

Wat doet MOEV om jullie 
privacy te beschermen? 

 
• enkel noodzakelijke gegevens van 

leerlingen opvragen; 

• privacyverklaring op website; 

• mogelijkheid uitschrijven op e-
nieuwsbrief; 

• portretrecht respecteren; 



MOEV & E-NIEUWSBRIEF 

• Iedereen kan intekenen op de  
e-nieuwsbrief: www.moev.be . 
-> doorklikken op ‘Aanmelden’ bij 
inschrijven e-nieuwsbrief 

• Naam & e-mailadres ingeven  
+ voorkeur aanduiden 

Meer info nodig GDPR of 

nieuwsbrief? info@moev.be  

http://www.moev.be/
mailto:info@moev.be
http://www.moev.be/


BEWEGEN BINNEN GEZONDHEIDSBELEID 
 =  

SPORT BEWEEGT JE SCHOOL 2.0. 





OKI DOKI 



OKI DOKI 

• klasposter (A1 formaat) 

• stickervel 

• 18 vertelplaten (A3 formaat) 

Gratis klaspakket 



EXTRA DOKI-MATERIALEN DOWNLOADEN 
 
 • Maak eigen Doki klaspop: 

werkbeschrijving en patroon; 

• vertelplaat ‘Kennis maken met Doki’; 

• 9 klas Doki Doe’s met inspiratiefiches 

• 9 Doki kleurblaadjes; 

• voorbeeldbrief: ouders informeren/te 

betrekken bij start project; 

• 9 ouder Doki Doe’s. 



EXTRA DOKI-WERKVORMEN  

•  Doki op wieltjes 

•  Doki op de speelplaats  



FAIR PLAY 

MOEV zet in op Fair Play:  

schoolsportactiviteiten zonder 
scheidsrechter.  



BEWEGEN NAAR DE ZON 

Jouw school kiest voor meer beweging en 
minder stilzitten tijdens de schooldag? 

• nieuwe website: 
www.bewegennaardezon.be  

• eenvoudig deelnemen: enkel aanvinken 

• MOEV inspireert en ondersteunt je met:  

• praktische materialen: educatieve 
fiches, folders, affiches … ; 

• een unieke samenwerking met 
KlasCement: platform voor en door 
leerkrachten. 

http://www.bewegennaardezon.be/




CAMPAGNE 
‘Paraat voor de schoolstraat’ 

• Veiligere schoolomgeving. 

• Betere luchtkwaliteit rondom scholen. 

• Meer kinderen met de fiets naar school. 

• MOEV ondersteunt deze campagne. 



G-SPORT 

• Subsidies voor G-sport 

(laagdrempelige G-

sportevenementen) 

• Nieuwe brochure G-sport 

Vlaanderen     

• G-sportspecifiek materiaal     

• Didactische tips   

• G-sportkoffer  



PROJECTEN  
MOEV - SPORT VLAANDEREN 

BASISONDERWIJS 



BRENG JE SPORTCLUB NAAR SCHOOL 

• Kom in outfit van sport(club) naar school! 

• Maak jongeren ambassadeur van hun sport 
op school.  

• In kader van de Europese Week van de 
Sport. 

DOE MEE: FOTOWEDSTRIJD 

19 september 2018 

 



SPORTSTERRENDAGEN  

NIEUW: 
•Extra organisatie ‘Sport daagt je uit’ - enkel 

3e graad basisonderwijs in Brussel (VUB) op 

vrijdag 29/03/19. 

•Extra aandacht G-sport: Gent, Herentals en 

Lommel 

•Wijziging verwerking inschrijvingen : geen 

onmiddellijke verwerking van alle 

inschrijvingen. Vermijd meerdere 

inschrijvingen per school.  



DATA SPORTSTERRENDAGEN 

• 29 maart 2019 - Brussel - Sport daagt je 
uit (enkel 3e graad) 

• 9 mei 2019 - Tienen - Sport je droom 

• 10 mei 2019 - Tienen - Sport je droom 

• 16 mei 2019 - Lommel - Sport je droom 

• 23 mei 2019 - Gent - Sport je droom 

• 24 mei 2019 - Gent - Sport je droom 

• 6 juni 2019 - Herentals - Sport je droom 

• 7 juni 2019 - Herentals - Sport je droom 

Inschrijven mogelijk vanaf eind november 2018 



BREDE SCHOOL MET 
SPORTAANBOD 



MULTIMOVE 

• bewegingsactiviteiten voor kinderen tussen 3 

en 8 jaar; 

• doel: motorische ontwikkeling van jonge 

kinderen  stimuleren; 

• voorleesboekje ‘Moovie is jarig’; 

• bewegingskalender; 

• tips ouders; 

• Multimove bewegingslied. 

Meer info: http://www.sport.vlaanderen.be 

http://www.sport.vlaanderen.be
http://www.sport.vlaanderen.be


SPORTSNACK 

Meer info: http://www.sport.vlaanderen.be 

Sportieve naschoolse opvang:  

een uurtje extra sport!  

 
Actief en altijd anders.  

 

Ervaren lesgevers.  

http://www.sport.vlaanderen.be
http://www.sport.vlaanderen.be


Follo’s 

• Mieke Van Daele – Regio Gent 

• Kristoff Van Waeyenberge – Regio 
Vlaamse Ardennen 

• Sylvie Vandewalle – Regio 
Leiestreek 

• Tom Van Praet – Regio Waasland 

• Bart Nonneman – Regio Schelde-
Durme 

• Wim Blaton – Regio Zuid Oost-
Vlaanderen 

• Sandra Ryckaert – Regio 
Meetjesland 

 



BELEEF PRET EN DANS ‘MEGAMAF 
MOEV’ 

• 1 groot Vlaams dansmoment; 

• vrijdag 5 april 2019; 

• registreren: www.moev.be  
log in! 

• Bezorg MOEV het dansje van je school: 
een filmpje of een foto. 

• Deel het filmpje of de foto op sociale 
media met #schoolinbeweging. 

http://www.moev.be/


SPORTKOMPAS 



www.sportkompas.be 



15 fysieke oefeningen  2 digitale toepassingen  



AAN DE SLAG (vanaf januari 2019) 

• Op school of in de gemeentelijke 
sporthal 

• 1 uur voor 20 kinderen 

• 10 EUR/kind 

• 1 SportKompas Coördinator per 
gemeente of scholengroep 

• 4 testgebeleiders voor 20 kinderen 

• I DO testbatterij (via MOEV) 

• Digitaal Platform (I DO, I LIKE, I AM, …) 

SportKompas opleidingen vanaf oktober via Sport Vlaanderen VTS+. 



LEREN ZWEMMEN 



Leren Zwemmen - hulpmiddel 

• kinderen watergewend, waterveilig en 

zwemvaardig maken; 

• 5 lessenreeksen; 

• 50 gedetailleerde lesvoorbereidingen 

en lesfiches met oefenstof en tips; 

• ideale voorbereiding op de ISB 

zwembrevetten ; 

• Kostprijs: 39,95€. 

Meer info:http://zwemfed.be 

http://zwemfed.be
http://zwemfed.be


Referentie: Vandamme, G., & De Wandel, D. (2018). Leren Zwemmen: praktische leidraad. Merelbeke: 

Vlaamse Zwemfederatie. 



THE DAILY MILE 









THE DAILY MILE - REGISTREREN 

A. Nieuwe scholen: www.thedailymile.be . 

B. Scholen die reeds een One Mile a Day- 
school zijn: via mail bevestigen om 
opnieuw startersbox / e-mails te 
ontvangen. 

C. Scholen die registreren, krijgen via 
bevestigingsmail uitnodiging om te 
bewegen naar de zon. 

 

Social Media: 

• Facebook: /thedailymile.be 

• Instagram: @thedailymile_be 

• Twitter: @thedailymile_be 

http://www.thedailymile.be/


DIRECTION 



DIRECTION 

• digitaal sport- en spelkegel met 

lichtsignalen om te bewegen; 

• talrijke spelvormen, technische 

trainingen, spellen kleuters, … 

• Oefenbundels. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZaTfkb3U_Ko
https://www.youtube.com/watch?v=9svg1RQsjPE


DIRECTION - GROEPSAANKOOP 

• van 3/09 tot 14/10/2018 op 
https://www.moev.be/materialen; 

• Direction per stuk € 275 i.p.v. € 319 
(excl. 21% BTW); 

• leveringstermijn: 6 weken met ophaling 
in provinciaal secretariaat;  

• aankoop = oefenbundels + gratis 
vorming per provincie door Direction. 

https://www.moev.be/materialen


BEDANKT! 
 

alle info op 
www.moev.be 

 
Vragen? 

info@ovl.moev.be 
 
 
 

http://www.moev.be/
mailto:info@ovl.moev.be
mailto:info@ovl.moev.be


10u10-11u00: 1ste praktijksessie in sporthal 
 
11u00-11u40: 2e praktijksessie in sporthal 
 
Aansluitend: 
 - Kennismakingssessie voor nieuwe gangmakers in de 
 cultuurzaal 
 - Bespreking MOEV-werking en kalender voor BuO in 
 cultuurzaal 
 - Afhalen prijzen SBJS 2017-2018 in lokaal tegenover de 
 cultuurzaal 
 - Netwerking en receptie in cafetaria 

 


