Beleid rond
minder lang
stilzitten op
school.

https://youtu.be/JKrn-Edu2Tw

Een terugblik
naar 3
schooljaren
terug.

• Streefdoel toen:
1.

2 zitballen per
klaslokaal.

2.

Gebruik van hoge
tafels

3.

Bewegingstussendoor
tjes

4.

(Klas)ruimte anders
benutten

Het proefproject was een succes! Mond – aan – mond reclame
onder collega’s en onder leerlingen deed zijn werk.

Cruciaal :
ondersteuning van
directie en enkele
gemotiveerde collega’s
om van start te gaan.

Leerkrachten LO waren/zijn een aanspreekpunt, geen controleurs of
creatieve duizendpoten binnen de verschillende vakken.

Belangrijk dat ieder voor zichzelf uitmaakt wat mogelijk is binnen de
(klas)ruimte en de aangereikte leerstof.
Creativiteit en inspiratie binnen vakwerkgroep zoeken. Wie geen
affiniteit met sport heeft kan bv. Binnen tekstverwerking of met
cijferwerk aan het werk. Zo zijn leerlingen onbewust ook bezig met
het topic.

Als
leerkracht
geef je zelf
het goede
voorbeeld.

Met een gezonde portie vakkennis, vakattitudes en vaardigheden leerlingen
helpen om gezonde keuzes te maken op lange termijn in een ongedwongen
sfeer.

Doel van
het opzet
binnen het
team…

Op deze manier worden gezondheidsthema’s verticaal en horizontaal
geïntegreerd en verankerd in de onderwijspraktijk (= in verschillende leerjaren
+ leer –en vakgebieden)

Werken aan gezondheidseducatie met het hele team. Hierbij is afstemmen
tussen de collega’s heel belangrijk.

Wie niet wenst deel te nemen, niet dwingen tot participatie (=averechts
effect). Beter geleidelijk aan de belangstelling laten groeien.
Gezondheid is vaak reeds vastgelegd in de te behalen doelstellingen. Velen
zijn hiermee reeds aan de slag zonder het te beseffen. Na bevraging bij de
collega’s komen dikwijls interessante initiatieven naar boven die slechts kleine
bijsturing nodig hebben.

De weg naar
een school in
beweging is
een langzaam
proces van
trial and error.

• Niet ieder idee wordt
een succesverhaal.
• Niet elke klasgroep staat
positief tegenover de
initiatieven.
• Een succesvolle
bewegingsvorm binnen
een groep zal niet
noodzakelijk positief
onthaald worden door
een andere groep.

Tijdens de eerste Personeelsvergadering van het schooljaar wordt het
opzet nog eens aangekaart mét een paar bewegingstussendoortje.

Werkwijze
binnen ons
team.

Sommige collega’s werken aan het sensibiliseren van leerlingen via
opdrachten binnen hun vak.
Iedere collega krijgt de vrijheid het klaslokaal in te richten met een paar
staande tafels, een zitbal…( = omgevingsinterventies). Wordt een lokaal
gedeeld met andere collega’s, dan wordt vooraf overleg gepleegd.
De collega’s wisselen ideeën uit tijdens vakwerkgroepvergaderingen en
nemen hiervoor 10min. de tijd.
2 x per jaar gebeurt een bevraging bij de collega’s en wordt dit gedeeld
via het platform Smartschool. Op deze manier kunnen collega’s inspiratie
bij elkaar halen.

Enkele voorbeelden :

•

Bij de taalvakken en PAV: een loopdictee.

•

Een les ergonomie binnen de vakken dactylo en informatica.

•

Binnen de lessen wetenschappen : de leerlingen uit de
studiezaal zonder opdracht bevragen over hun sportiviteit, ze
laten lopen en met tussentijden hartslag opmeten. Nadien een
vergelijkende studie maken tussen rustpols en hartslag bij
sportievelingen en leerlingen die geen sport beoefenen.

•

Collega Frans in de richting VK : iedere week een leerling
aanduiden die in de huid van een sportinstructeur kruipt en aan
de klasgenoten een oefenvorm mag uitleggen. Alle oefeningen
worden later in een synthese verwerkt als een trainingsschema.

•

Collega’s van de richting VZ/TBZ : de klassen zijn ingericht in
zones, leerlingen in de ene zone krijgen instructieles door de
leerkracht in de andere zone wordt zelfstandig gewerkt aan een
leerstofonderdeel. Leerlingen wisselen van zone na een
afgesproken tijdstip. In de verschillende zones kan gekozen
worden om te zitten op een gewone stoel of een zitbal. Tijdens
de lessen wordt tijd vrij gemaakt voor een
bewegingstussendoortje of een praktijkoefening waarbij de
leerlingen moeten recht staan.’

•

In teken van de lessen ecologie of tijdens studie –uren : domein
netjes houden door vuilnis op te halen.

•

...

Vragen

Ik wil dit eigenlijk al jaren uitproberen :-) maar zit nog enkel wat met de ‘schrik’ of je de leerlingen (of
sommige) dan wel snel voldoende weer rustig op hun stoel krijgt. Loopt dit dan niet uit de hand? Wat
zijn de ‘spelregels’ / afspraken om dit te vermijden?”

Vragen

aangereikt via de chat

Vooreerst al een inschatting proberen te maken van de groep. We hebben niet in alle klassen dezelfde
vormen gebruikt. Als het een speelse en rumoerige groep was, zijn we niet overgestapt naar het gebruik van
zitballen of bewegingstussendoortjes. De vakleerkrachten hebben hier een zeer goed kijk op. Bij hen een
bevraging doen wat zij als mogelijk / haalbaar zien. Daarom werd bij bepaalde groepen enkel gestart met een
sporadische ‘bewegingsvorm’ die voornamelijk verweven zit met de te kennen leerstof. cf. Franse les rond
fitness met demonstraties, werken in groepjes die zich moeten verplaatsen / doorschuiven, loopdictee (=
evaluatie aan koppelen)
Duidelijke afspraken maken wat kan en mag, wat helemaal niet kan. Als het niet lukt, zeker niet doordrijven
en dwingen. Dankbaarheid putten uit de groepen waar het wel lukt. Soms volgen moeilijkere groepen toch
nog later op het jaar.
Bij ons zit de 3de graad apart, als dat niet opgebouwd wordt vanuit de eerste graad, zou dat
aanslaan?
Zeker! Wanneer dit positief en niet geforceerd wordt aangebracht, kan dit een succes worden. Uiteraard is
het makkelijker te starten van onderuit. We zijn ook gestart met een paar klassen in de 2de graad. Even
afgetoetst wat de reacties waren en dan uitgebreid naar de 3de graad het jaar nadien. Het ging niet om
dezelfde leerlingen of groepen. Er waren meer collega’s overtuigd en gemotiveerd, het werd een item op de
vakgroep vergaderingen, het ging over de tongen…
Sowieso krijg je niet iedereen overtuigd. Het is belangrijk dan geen polarisatie te creëren door de aandacht te
vestigen op wie niet wenst deel te nemen zowel bij leerlingen als bij de collega’s.

Zijn er ook werkvormen bedacht voor/bij hybride leren?

Vragen

aangereikt via de chat

Bij hybride leren is het moeilijker de leerlingen in dezelfde routine te houden en heb je veel goodwill nodig van
hen. Collega’s vinden het ook heel moeilijk om dan onderbrekingen aan te bieden en tegelijk hun leerstof
rond te krijgen.
We gaven volgende tips mee:
• De app 'Stand up! The Work Break Timer' (gebruik op smartphone) geeft je een signaal om even de benen
te strekken.
• De app '1 Minute Desk Workout' (gebruik op smartphone) bestaat uit 45 makkelijke zittende of staande
oefeningen en geeft om het uur een herinnering om te bewegen.
• De app 'Break Timer' (gebruik op pc of laptop) maakt je bewust van je langdurig zitgedrag.
Ik ben op zoek naar bewegingsvormen waarbij leerlingen zich moeten concentreren (zoals jongleren).
Kunnen jullie hier een aantal voorbeelden van geven?
Sommige collega’s gebruiken leerstof gebonden werkvormen zoals het loopdictee waar leerlingen wel
bepaalde dingen dienen te onthouden en hun concentratie erbij moeten houden. We gebruiken echter zo min
mogelijk extra materiaal en geen te moeilijke opdrachten omdat het vaak net de bedoeling is dat er slechts
kort een onderbreking komt en de concentratie even mag los gelaten worden. Iets zoals ‘jongleren’ vraagt
van de lesgever veel oefentijd om het zelf onder de knie te krijgen en dan verlies je volgens ons de
medewerking van de collega’s.
We kunnen dus geen voorbeelden van dergelijke bewegingsvormen aanreiken.

Waar haalden jullie de ballen?
We haalden onze ballen en hoge tafels bij ‘Action’. De ballen dienen wel goed opgepompt te worden.

Vragen

aangereikt via de chat

Hebben jullie ook al virtual reality overwogen, lesmogelijkheden en bewegen bijvoorbeeld.
Opportuniteit voor materiaal beschikbaar door MOEV-uitleendienst cfr. powersoccerkooien?”
De klaslokalen die uitgerust zijn met SMARTboards hebben al eens gebruik gemaakt van interactieve spelen.
Helaas zitten we op een campus waar nog niet alle lokalen up-to-date zijn. De recreatieruimtes buiten/binnen
worden gebruikt door alle leeftijden op onze campus op verschillende tijdstippen. (basis- en middenschool, en
Atheneum). Materiaal kunnen we bijgevolg niet laten staan. Enkel op sportdagen worden uitzonderingen
gemaakt.
Klein materiaal zoals flexabanden en de kleine zitballen worden wel gebruikt.

