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INTRO

• Mathias Huybens

• Vlaamse Schermbond 

• Tewerkstelling VSB: 2015 – heden 

• Project = sollicitatiegesprek 

Vragen? 
In de chat of achteraf via 
Mathias.huybens@vlaamseschermbond.be

13

mailto:Mathias.huybens@vlaamseschermbond.be


SCHERMEN OP SCHOOL 

1. Concept 
2. Peter Freek en meter Jolien
3. Materiaal 
4. Uitleendiensten of aankoop 
5. Tools
6. Clubbinding en laagdrempeligheid
7. Quotes en ervaringen delen
8. Andere projecten
9. Meer info? 
10. Q/A 
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Concept 

Inhoud 

o Binnen de les LO 

o Leerkracht of leerling gestuurde les

o Vakoverschrijdend met de Franse les

o Lesfiches 

o Instructievideo’s 

Doelgroep 

o Vanaf 3de leerjaar 

o Differentiatie mogelijkheden tot en met 6de middelbaar

o Groepen met een beperking en/of het bijzonder onderwijs. 
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Intro filmpje Freek en Jolien

• Peter: Freek Braeckman

• Meter: Jolien Corteyn

Schermen op School -
YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=vgPXVd6knkQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vgPXVd6knkQ&t=3s


Materiaal 

SOS box ontlenen, inhoud: 

o 22 maskers

o 22 wapens 

o 22 mousse stokjes 

Aan de slag zonder SOS box: 

➢ Alternatief materiaal zoals zwemnoodles, tennisballetjes, 
pittenzakjes, … 
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Uitleendiensten of aankoop SOS BOX 

• 5 uitleendiensten in Vlaanderen 
(Hofstade, Gent, Herentals, Genk en Brugge)

• 2 pakketten per uitleendienst 

• 2 uitleendiensten in Vlaanderen 
(Zaventem en Gent)

• Ondersteunende lesgever mits betaling mogelijk

• 5 uitleendiensten in Vlaanderen 
(Deurne, Leuven, Heusden, Hooglede, Houthalen-Helchteren)

• 1 pakket per uitleendienst 

• Aankoop van SOS box kan via reductieprijs via de Vlaamse schermbond.   +-
€1500 per box. 
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Tools 

o Initiatieles schermen op school - YouTube

o 20 Taakkaarten 

o 40 Instructievideo’s ism SAMapp 
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https://www.youtube.com/watch?v=x5g9U9uSxhs&t=868s


Clubbinding en laagdrempeligheid  

• Kosteloos ontlenen bij de uitleendiensten (max. 3 weken) 

• Koppeling maken met lokale schermclubs 
➢ QR Code – meer info

➢ Landkaart – dichtstbijzijnde schermclub
❑ Vragen stellen

❑ Begeleiding vragen initiatie of sportdag

❑ Ondersteuning ifv lesinhoud 

• 3 proeflessen bij de plaatselijke schermclub 
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Quotes en ervaringen delen
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Leerling: 

Super cool! 

Altijd al eens 

zorro willen 

spelen.  

Leerkracht: 

Al het lesmateriaal 

gedigitaliseerd is 

een enorme 

meerwaarde. 

Leerkracht: 

De leerlingen waren 

enorm enthousiast en 

door de spelvormen 

actief bezig. 

Leerling: Eens iets 
anders dan voetbal of 

turnen

Leerling: 

Ik ga aan mijn 

ouders eens vragen 

of ik dit mag doen 

als sport



Andere projecten (A-Z verhaal)  

• VSB PIRAATJES 
➢ Doelgroep: 4 tot en met 8 jarigen
➢ Mousse wapentjes
➢ Story-telling 

• Bewegingstussendoortjes
➢ Slechts enkele minuten duren.
➢ Je gebruikt ze tijdens de les als 'break’. 
➢ Je onderbreekt zo het langdurig zitten bij je leerlingen én je scherpt hun 

concentratie aan.

VB. bewegingstussendoortje 2 'sneller dan het licht' - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=GsnqDwULx34


Meer info? 

• Website: www.vlaamseschermbond.be

• Facebook: Vlaamse Schermbond vzw

• Instagram: Vlaamse.Schermbond

• You-tube kanaal: Vlaamse Schermbond vzw

Vragen? 

Mathias.huybens@vlaamseschermbond.be

0470/44 73 13
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