
 

 
 
 
Meer en beter bewegen 
De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen achteruit. Het stimuleren van bewegen kan op school, 
bij de sportvereniging en in de buurt. In deze menukaart staan diverse initiatieven waarmee we kinderen in deze verschillende omgevingen kunnen 
stimuleren en enthousiasmeren meer te gaan bewegen. Deze menukaart is opgesteld door team sport en accommodaties van de gemeente Hardenberg en 
Sportservice Groep. 
 

Tijdens schooltijd 
 

Aanbod Beschrijving Leeftijd  Overige informatie  
Bewegingstussendoortjes/ 
Energizer voor in de klas 

Beweegtussendoortjes zorgen voor een leuke onderbreking van de les. 
Merk je dat de leerlingen even niet meer bij de les zijn? Tijd om de boel 
even de boel te laten en wat energie door die lichamen te laten stromen, 
dan zijn ze daarna weer helemaal fris en fruitig voor je volgende les.  
 
 

4-12 jaar Diverse links: 
- 35 beweeg energizers   
- Beweeg energizers  
- 5 minuten spelletjes  
 
Contactpersoon:  
Niek Welleweerd 
n.welleweerd@sportservice-groep.nl 
06-53 189 142 

Pleinspelen  

 

Op welke manier kunnen we kinderen stimuleren om (nog) meer te 
bewegen op het schoolplein? Dit kan uiteraard door meer activiteiten 
aan te bieden, kinderen speelkaarten te geven met leuke ideeën of leuke 
materialen aan te schaffen. Mocht u school hier meer mee willen doen is 
het mogelijk een adviesgesprek aan te gaan.  

4-12 jaar Contactpersoon: 
Marcel Smid 
marcel.smid@hardenberg.nl 
0523-289261 
 
 

 
 

https://www.klassenkracht.nl/wp-content/uploads/2015/11/Energizers1.pdf
https://leermiddelenbak.files.wordpress.com/2013/03/energizers.pdf
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/5minutenspelletjes/
mailto:n.welleweerd@sportservice-groep.nl
mailto:marcel.smid@hardenberg.nl
mailto:marcel.smid@hardenberg.nl


 

 
 
 

Aanbod Beschrijving Leeftijd  Overige informatie  
The daily mile  
 
 
 
 
 

Het doel van The Daily Mile is heel simpel: blije en fittere kinderen door 
elke dag 15 minuten te (hard) lopen in hun eigen tempo. Het is een 
concept dat op school heel goed kan worden toegepast.  

2-12 jaar Meld jouw school hier aan en krijg 
een gratis starterspakket  
 
Contactpersoon: 
Marlon Stevelink 
Marlon.stevelink@hardenberg.nl  
0523-788855 

Beweegcommissie Hoe kunnen we kinderen meer betrekken bij de sport- en 
beweegactiviteiten in en om de school? Door ze naar hun mening te 
vragen en ze ook daadwerkelijk in te zetten tijdens activiteiten. Hoe leuk 
is het dat ze zelf in de organisatie van een toernooi of andere activiteit 
zitten. Wil jouw school hulp om een beweegcommissie op te zetten? 
Neem dan contact met ons op.  

10-12 jaar  Contactpersoon: 
Niek Welleweerd 
n.welleweerd@sportservice-groep.nl 
06-53 189 142 

Gezonde school vignet 
(bewegen) 
 

Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, 
fitheid en motoriek van leerlingen, maar ook hun schoolprestaties. Toch 
bewegen veel leerlingen te weinig en zijn ze er tegenwoordig minder 
vaardig in. Het is daarom belangrijk dat leerlingen hun mogelijkheden 
ontdekken en vergroten om zo een actieve leefstijl te ontwikkelen. Is uw 
school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat 
Bewegen en sport te behalen. 
 
Periode: jaarlijks in maart/april kunnen scholen een 
ondersteuningsaanvraag indienen via www.gezondeschool.nl. Wij 
attenderen de scholen t.z.t op deze ondersteuningsaanvraag. 

4-12 jaar Klik hier voor meer informatie over 
het gezonde school vignet ‘’bewegen 
& sport.  
 
Contactpersoon: 
Marlon Stevelink 
marlon.stevelink@hardenberg.nl  
0523-788855 

https://thedailymile.nl/school-signup/
mailto:Marlon.stevelink@hardenberg.nl
mailto:n.welleweerd@sportservice-groep.nl
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/bewegen-en-sport#themacertificaat
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/bewegen-en-sport#themacertificaat
http://www.gezondeschool.nl/
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/bewegen-en-sport
mailto:marlon.stevelink@hardenberg.nl


 

Bewegingsonderwijs  

 

Voor 1 januari 2023 is het voor scholen verplicht twee lesuren in de week 
bewegingsonderwijs aan te bieden. Als u hierover meer informatie of 
een adviesgesprek wil, neem dan contact met ons op. 
 

4-12 jaar Contactpersoon: 
Niek Welleweerd 
n.welleweerd@sportservice-groep.nl 
06-53 189 142 

Diverse onderwerpen 
 

 

Naast het bovengenoemde aanbod, is er uiteraard op school nog meer 
mogelijk op het gebied van sport en bewegen. Hierbij kunnen jullie 
denken aan: 

• Beweegwijs; 

• Talentherkenning en ontwikkeling; 

• MRT; 

Heeft u vragen over dit aanbod of hoe wij jullie hiermee kunnen helpen. 
Neem contact op met één van de contactpersonen.  

 Contactpersoon: 
Niek Welleweerd 
n.welleweerd@sportservice-groep.nl 
06-53 189 142 
 
Marcel Smid 
marcel.smid@hardenberg.nl 
0523-289261 
 

 
Naschoolse tijd 
Onderstaande activiteiten worden in het schooljaar 2021-2022 na schooltijd aangeboden. Graag willen we gedurende het schooljaar de activiteiten o.a. via 
de communicatiekanalen van uw school richting de leerlingen communiceren. Uiteraard hopen we dat uw school haar medewerking hieraan wil verlenen. 
Om u alvast te informeren wanneer deze activiteiten plaatsvinden hebben we een overzicht gemaakt. 
 

Aanbod Beschrijving Leeftijd  Overige informatie  
Kies je Sport (groep 3 t/m 6) 
Sportkennismaking 

In het voorjaar van 2022 zal het project “Kies je Sport” plaatsvinden. 
Leerlingen uit de groepen 3 t/m 6 hebben dan de mogelijkheid om zich 
aan te melden voor een sport waar ze eens kennis mee willen maken. 
Aan uw school de vraag om de kinderen in januari/februari 2022 hier op 
te attenderen middels een flyer en een bericht in de nieuwsbrief van de 
school.  

6-10 jaar Contactpersoon: 
Marcel Smid 
marcel.smid@hardenberg.nl 
0523-289261 
 

mailto:n.welleweerd@sportservice-groep.nl
mailto:n.welleweerd@sportservice-groep.nl
mailto:marcel.smid@hardenberg.nl
mailto:marcel.smid@hardenberg.nl


 

Hé kom je buitenspelen 
 

 

Hé, kom je buitenspelen is een programma van 4 weken om kinderen 
meer aan het bewegen te krijgen en te houden. Door leuke en nieuwe 
spellen te doen op het schoolplein mét een enthousiaste docent, 
proberen wij de kinderen weer enthousiast te maken voor het 
buitenspelen. De nieuwe spellen die zij met elkaar spelen, kunnen de 
kinderen thuis en op het schoolplein ook gaan doen.  
 
Is dit wat voor jullie school? Laat dit weten aan ons! 

 Contactpersoon: 
Anke Marrit Vellema 
a.m.vellema@sportservice-groep.nl 
06-86210143 

Schoolsporttoernooien 
 

In schooljaar 2021-2022 organiseren we de volgende 
schoolsporttoernooien. Deze toernooien vinden plaats op diverse 
woensdagmiddagen. Aanmelden kan alleen via de school. Van belang is 
dat er een volwassen begeleider bij is (kan ouder / groepsleerkracht zijn). 
 
Groep 5 – Korfbal  
Groep 6 – Volleybal 
Groep 7 – Honkbal/Slagbal 
Groep 8 – Voetbal  

 Vragen? Neem contact op!  
 
Contactpersoon: 
Niek Welleweerd 
n.welleweerd@sportservice-groep.nl 
06-53 189 142 

Vakantie-activiteiten 
 

 

In de schoolvakanties zullen er diverse beweegactiviteiten plaatsvinden. 
De activiteiten worden verzorgd door de combinatiefunctionarissen. Hier 
hoeven jullie als school niet bij te zijn, maar wij vragen van jullie om deze 
activiteiten actief te promoten bij jullie op school. Zodat veel leerlingen 
van jullie de mogelijkheid hebben om mee te doen. Kort voor de vakantie 
wordt bekend gemaakt welke activiteiten er die vakantie zullen zijn.  

  

 Contactpersoon: 
Niek Welleweerd 
n.welleweerd@sportservice-groep.nl 
06-53 189 142 
 

 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. 
 
 

mailto:a.m.vellema@sportservice-groep.nl
mailto:n.welleweerd@sportservice-groep.nl
mailto:n.welleweerd@sportservice-groep.nl

