
Welkom! 

Startvergadering secundair 
onderwijs 

MOEV Oost-Vlaanderen 
De Pinte, 05/09/2018 1 
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Stilstaan is achteruitgaan. 
Zet je school in beweging. 
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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?  

6 



MISSIE 

• MOEV ondersteunt: 

kwalitatief beleid voor 

beweging (incl. sport) + 

preventie sedentair gedrag 

• MOEV zet in op gezonde mix 

van zitten, staan, bewegen 

en sporten 
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VISIE 

• Aanbieden materialen, 

werkvormen, activiteiten. 

• Ondersteunen scholen bij 

ontwikkeling bewegings- en 

sportbeleid . 

• Samenwerken partners. 
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• Motiveren 

• Ondersteunen 

• Expertise 

• Vernieuwen 
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Medewerkers MOEV Oost-Vlaanderen  
Secundair & BuSO 

 
Joeri Verfaille (Coördinator) 

Ingrid Goossens (Stafmedewerker) 
Inge Rooselaer (Recreatieve activiteiten) 

Ibe Defrancq/Marnix Dekuysscher (Competitieve activiteiten) 
Jens Vermassen (Buitengewoon onderwijs) 

Joke Garré (Natuur Gebonden Sporten) 
Ann Vansteenbeeck (Boekhouding) 
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www.moev.be 
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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. 
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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? 
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• Aanvullen en wijzigen 

 

• Verschillende tabbladen 

 

• Niet meer bij SBJS 2.0 
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GA OP ONTDEKKING… 

www.moev.be 
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BEWEGINGS 
TUSSENDOORTJE 

38 



SOCIAL MEDIA 

Volg ons! 
 

MOEV  

MOEV Antwerpen 

MOEV Limburg 

MOEV Oost-Vlaanderen 

MOEV Vlaams-Brabant / Brussel 

MOEV West-Vlaanderen 
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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 
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GDPR 
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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; 
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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  
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http://www.moev.be/
mailto:info@moev.be
http://www.moev.be/


BEWEGEN BINNEN GEZONDHEIDSBELEID 
 =  

SPORT BEWEEGT JE SCHOOL 2.0. 
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BIKE@SCHOOL 

• voor alle leerlingen; 

• aandacht voor fietsvaardigheden (alle 
niveaus); 

• uitbreiding voor meer vaardige 
leerlingen; 

• handleiding 

• praktijkfiches en themafiches; 

• materiaalpakket => vervoer via 
gemeentelijke diensten? 

• tweemaandelijkse campagnes: 
fietspooling september; 

• moev.be/projecten/bikeatschool 

#bikeatschool 46 

https://www.youtube.com/watch?v=_hTmOd2Upa0


FAIR PLAY  

MOEV zet in op Fair Play: 
samen respectvol sporten, wij gaan 
ervoor!  
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CAMPAGNE 
‘Paraat voor de schoolstraat’ 

• Veiligere schoolomgeving 

• Beter luchtkwaliteit rondom scholen 

• Meer kinderen met de fiets naar school 

• MOEV ondersteunt deze campagne 
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G-SPORT 

• Sport Vlaanderen: subsidies voor G-sport 
(laagdrempelige of bovenlokale G-
sportevenementen); 

•  G-Sport Vlaanderen: 
www.gsportvlaanderen.be 

• nieuwe brochure G-sport Vlaanderen: 
wie zijn ze en wat doen ze. 

• kenniscentrum: G-sportspecifiek 
materiaal; 

•  didactische tips;  

• Sportwerk Vlaanderen: G-sportkoffer: 
sensibilisering van leerlingen (zonder 
beperking) 

• Voor praktische info: contacteer 
Lieve.Callens@sport.vlaanderen 
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http://www.gsportvlaanderen.be/


INTERNATIONALE SCHOOLSPORT 
(ISF & FISEC) 
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ISF  
(International School Sport Foundation) 

Ondersteunde sporttakken 

Niet-ondersteunde sporttakken 

• Basketbal (Griekenland): 3 - 11 april ’19 

• Voetbal (Servië): 6 - 14 april ’19 

• Oriëntatielopen (Estland): 29 april - 5 mei ’19 

• Atletiek (Kroatië): 13 - 20 mei ’19 

• Zwemmen (Brazilië): 18 - 23 mei ’19 

• Triathlon (Frankrijk): 3 - 7 juni ’19 

• Tennis: nog niet bepaald 

• Beach volleybal: nog niet bepaald 

Inschrijven voor 1 oktober 2018. 

Meer info: 

moev.be - beweeg mee - 

aanbod voor en na de lessen - 

internationale schoolsport - 

ISF 
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FISEC-FICEP SPELEN 

Organiserend land: 

Roemenië 

Vlaamse selectieploegen voor: 

• basketbal (jongens – meisjes); 

• volleybal (jongens – meisjes); 

• atletiek (jongens – meisjes); 

• … 

Selectieprocedure 

trainingen: start voorjaar 2019 
Meer info: 

moev.be - beweeg mee - 

aanbod voor en na de lessen - 

internationale schoolsport - 

FISEC 
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VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN 
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VLAAMSE 
KAMPIOENSCHAPPEN 

Individuele sporten 
 

• veldlopen – Sint-Niklaas – 28/11/’18 

• atletiek indoor (min.) – Gent – 30/01/’19 

• atletiek indoor (cad./sch.) – Gent – 
06/02/’19 

• zwemmen – Brugge – 20/02/’19 

• atletiek outdoor – Aalst – 22/05/’19 
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VLAAMSE 
KAMPIOENSCHAPPEN 

Ploegsporten 
 

• voetbal: voorronde 13/03/’19 
  finaledag  15/05/’19 

• volleybal: voorronde 24/04/’19 
  finaledag 08/05/’19 

• basketbal: voorronde 24/04/’19 
  finaledag 15/05/’19 

• handbal: finaledag 08/05/’19 

• zaalvoetbal: finaledag 29/05/’19 
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PROJECTEN  
MOEV - SPORT VLAANDEREN 

SECUNDAIR ONDERWIJS 
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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 
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SPORTSTERRENDAGEN  
 

• Groot schoolsportevenement  

• Extra aandacht G-sport: Gent, 

Herentals en Lommel 

•Wijziging verwerking inschrijvingen: 

geen onmiddellijke verwerking van alle 

inschrijvingen. Vermijd meerdere 

inschrijvingen per school.  
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DATA SPORTSTERRENDAGEN 

• 4 oktober 2018 - Blankenberge - Sport 
daagt je uit 

• 5 oktober 2018 - Blankenberge - Sport 
daagt je uit 

• 7 mei 2019 - Tienen - Sport daagt je uit 

• 17 mei 2019 - Lommel - Sport daagt je uit 

• 21 mei 2019 - Gent - Sport daagt je uit 

• 4 juni 2019 - Herentals - Sport daagt je uit 

Inschrijven mogelijk vanaf eind november 2018. 

60 



SPORTMIX 

• multicultureel sportfeest; 

• Fair Play, vriendschap en respect voor andere culturen; 

• 23 & 25 oktober 2018; 

• Sport- en recreatiepark Blaarmeersen en sportcentrum van 

Sport Vlaanderen (Gent). 

• Inschrijven vanaf 5 september 2018 

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


SURVIVAL TROPHY 

Hindernissenloop voor 3de graad 

middelbaar onderwijs. 

 

Data: binnenkort beschikbaar op website Meer info: http://www.sport.vlaanderen.be 
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http://www.sport.vlaanderen.be
http://www.sport.vlaanderen.be


SPORTPRIKKELS 

•  leerlingen 3de graad secundair onderwijs;  

•  kennismaking met veel uiteenlopende       
    sporttakken;  

• actief blijven na secundair onderwijs  
(combinatie sporten-studeren). 

• data & inschrijvingen: volledige lijst 
binnenkort beschikbaar op moev.be of 
sport.vlaanderen/sportprikkels. 
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http://moev.be


BREDE SCHOOL MET SPORTAANBOD: 
SPORTPAS 

• Sportpas leerlingen secundair 
onderwijs -> aansluitend aan de 
schooluren deelnemen aan  
sportactiviteiten. 

• Kostprijs:  
1 periode (15 weken) - 30 euro  
2 periodes (30 weken) - 45 euro 

‘Met een SNS-pas kan je sporten waar, 
wanneer, hoeveel en met wie je wil.’ 

Meer info: https://www.sportnaschool.be 
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BREDE SCHOOL MET SPORTAANBOD: 
SPORTPAS 

• Nadine De Ridder/Anne Veeckman – 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 

‘Met een SNS-pas kan je sporten waar, 
wanneer, hoeveel en met wie je wil.’ 

Meer info: https://www.sportnaschool.be 
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DIRECTION 
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DIRECTION 

• digitaal sport- en spelkegel met 

lichtsignalen om te bewegen; 

• talrijke spelvormen, technische 

trainingen, … 

• 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. 
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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


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 

 


