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Bewegen op school
Bewegen zou een vanzelfsprekend deel van het dagelijks leven
moeten zijn. Thuis, in de buurt, op het werk en... op school. En niet
alleen tijdens de les sport.

Proeven en experimenteren
Een schoolsportdag is een ideale gelegenheid om leerlingen op een
speelse manier te laten proeven van nieuwe beweegvormen en ze te 
laten experimenteren met aantrekkelijk en uitdagend sportmateriaal.
Plezier in het bewegen staat uiteraard centraal. Een schoolsportdag 
zou ook een leuke zoektocht naar de eigen fysieke mogelijkheden 
moeten zijn, uitpluizen waarin jij goed bent. 

Bewegen en beleven
Een mobiele beweegbank past mooi in dat plaatje. Kinderen lijken er wel
door aangetrokken te worden. De mogelijkheden met de bank voor de
begeleider zijn dan ook zeer divers. De beweegbank zorgt voor beweging
én beleving op zo’n sportdag. Een IPitup-trainer of leerkracht begeleidt, 
coacht, motiveert, differentieert en zorgt voor plezier en ‘empowerment’
op individueel en groepsniveau. Je kan er een echte ‘can do’ - omgeving
rond creëren, met aandacht voor correct bewegen en succesbeleving. De
begeleiding kan doorlopend worden aangeboden of via afgebakende
sessies.
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School

Gemeentelijke schoolsportdag - Heusden-Zolder (B)

Gemeentelijke personeelsportdag - Heusden-Zolder (B)

       Schoolsportdag - Affligem (B)

     Gemeentelijke schoolsportdag - Heusden-Zolder (B)

Iedereen doet mee
Iedereen kan trouwens meedoen, ongeacht leeftijd of beweegniveau en
sportkledij is niet strikt noodzakelijk. Op een erg laagdrempelige, 
doeltreffende en uitdagende manier trainen ze de fundamentele beweeg-
vaardigheden en werken de leerlingen onbewust aan sterker en beter
uitgebalanceerd lichaam. 

Alles-in-één sportdag
Zo ook in Heusden-Zolder. De sportdienst van de gemeente maakte er in
2019 een alles-in-één sportdag van. Tijdens de Week van de Sport werd op
vrijdagvoormiddag de traditionele scholenveldloop gecombineerd met
een sportmarkt/sportdag. Al de lagere schoolkinderen uit de gemeente
van het 4e, 5e en 6e leerjaar werden uitgenodigd.

In de namiddag ging overigens de teamsportdag voor het gemeente-
personeel door en kon de mobiele beweegbank opnieuw zorgen voor een
dosis ontmoeting, beweging en beleving.  


