
Bewegingsonderwijs 
 
Visie en doel 
Olivijn is een sportieve school. De leerlingen op Olivijn krijgen twee keer per week 
bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Plezier in bewegen staat voorop tijdens de lessen 
bewegingsonderwijs. Elk kind neemt op zijn eigen niveau deel aan de lessen. Er wordt tijdens de 
lessen bewegingsonderwijs planmatig gewerkt aan de bewegingsontwikkeling van de leerling vanuit 
de 12 leerlijnen zoals balanceren, zwaaien, springen, tikspelen, doelspelen etc. Daarnaast is er tijdens 
de les aandacht voor de persoonlijke- en sociale ontwikkeling van de leerling. Zo leren de leerlingen 
met elkaar bewegingsactiviteiten zelfstandig te reguleren. Denk daarbij aan op je beurt wachten, 
elkaar stimuleren, omgaan met winst en verlies en elkaar helpen.  
 
Praktisch 
De leerlingen krijgen les met hun eigen klas in de inpandige gymzaal van Olivijn of in de gymzaal van 
Aventurijn. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen sportkleding (T-shirt, korte 
broek en gymschoenen). Ook nemen de leerlingen vanaf de middenbouw een handdoek mee van 
thuis voor het douchen of opfrissen na de les. 
 
Olivijn vindt bewegen en sporten enorm belangrijk. Daarom creëert de vakgroep 
bewegingsonderwijs jaarlijks naast de lessen bewegingsonderwijs een ruim aanbod van 
mogelijkheden voor de leerlingen.  
 
Bewegingsonderwijs in het water 
Naast de lessen bewegingsonderwijs in de gymzaal maken de leerlingen van Olivijn kennis met 
bewegen in het water. Het doel van de bewegingslessen in het water is de kinderen van Olivijn 
kennis te laten maken met bewegen in het water, daarbij de leerlingen watervrij maken en ,waar de 

mogelijkheid is, kinderen te introduceren met de zwemslagen. Deze lessen zijn structureel en 
gebaseerd op geboorte jaar. Alle leerlingen van Olivijn zwemmen twee schooljaren.  
Voor de begeleiding bij het lopen van en naar het zwembad van “van Rheenen” aan de Marathonlaan 
in Almere en voor bij het aan- en uitkleden wordt de hulp van ouders ingezet.  
 
Sportstimulering 
Olivijn stimuleert een actieve en sportieve levensstijl voor iedere leerling. Daarom organiseert de 
vakgroep op school diverse sportclinics onder schooltijd, zodat leerlingen kennis maken met diverse 
sporten. Aansluitend op een schooldag kunnen de leerling deelnemen aan na-schoolste sporten, 
deze vinden plaats in de gymzaal van Olivijn en Aventurijn. Wilt u weten welke sporten er worden 
aangeboden of welke sport geschikt is voor u kind, vraag dit gerust aan de vakleerkracht.  Daarnaast 
is er onder schooltijd op projectbasis rolstoelvaardigheidstraining. Hiervoor bekijkt de vakleerkracht 
welke leerlingen in aanmerking komen en baat hebben bij deze training.  
 
Sportverenigingen 
De vakgroep heeft connecties met een aantal sportverenigingen met g-teams in de regio 
Almere. Mocht u hulp nodig hebben bij het zoeken naar een sport die geschikt is voor uw zoon of 
dochter dan helpt de vakgroep u graag. Neem hiervoor contact op met de vakleerkracht. Wanneer u 
niet de financiële mogelijkheden hebt om u kind deel te laten nemen aan een sport, komt u mogelijk 
in aanmerking voor het jeugdsportfonds. Informeer hiervoor ook bij de vakleerkracht.  
 
Sportdagen en sporttoernooien  
Elk jaar organiseert de vakgroep de Koningsspelen. Kinderen van Olivijn en Aventurijn (VSO) sporten 
dan samen. Daarnaast organiseert Olivijn sportdagen in samenwerking met verschillende 
sportorganisaties.  


