
SCHOOL MET 
COOLE MOEV’S 

2.0

Een goed idee van de werkgroep naschoolse- en 
middagsportactiviteiten van campus de helix in Maasmechelen.

Campus de helix organiseert sportieve namiddagen waarin leerlingen en  
leerkrachten het tegen elkaar opnemen in diverse toffe sporten. Leuk voor 
iedereen!

Hoe campus de helix dit aanpakt, ontdek je in het filmpje.

Wil jouw school ook inzetten 
op dagelijks bewegen? 
Campus de helix
Kan campus de helix je inspiratiebron zijn? 
Meer info op https://www.campusdehelix.be

‘Sport beweegt je school 2.0’
helpt je stapsgewijs om een duurzaam 
bewegingsaanbod uit te bouwen.

MOEV-schoolondersteuner
Wil je een extra duwtje in de rug om je bewegings-  
en sportbeleid te doen slagen? Vraag MOEV-school- 
ondersteuning aan.

www.moev.be І #schoolinbeweging

School in de kijker 

School met coole MOEV’s  
 

Een goed idee van de werkgroep naschoolse- en middagsportactiviteiten van Pius X 
College in Tessenderlo.  
 
Pius X organiseert sportieve namiddagen waarin leerlingen en leerkrachten het tegen elkaar 
opnemen in diverse toffe sporten. Leuk voor iedereen!    

 
Wil jouw school ook inzetten op dagelijks bewegen?    

PIUS X college 

Kan Pius X college je inspiratiebron zijn? Meer info op  http://www.piusxcollege.be 

‘Sport beweegt je school 2.0’  

helpt je stapsgewijs om een duurzaam bewegingsaanbod uit te bouwen.  

MOEV schoolondersteuner  

Een duwtje in de rug en meer kans tot slagen? Vraag hier MOEV-schoolondersteuning aan.  
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