
Zeist, april 2022 

Impuls bewegingsonderwijs 
Dit is het vierde nieuwsbericht vanuit het ondersteuningsteam subsidie (OTS) impuls en 
innovatie bewegingsonderwijs. 

 

 

De inschrijving voor de tweede ronde van de Subsidie Impuls en Innovatie 
bewegingsonderwijs staat open tot 15 mei 2022. In verband met de meivakantie is het voor 
deze aanvraag nogal kortdag.  

https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs 

Voor meer informatie over de aanvraag kunt u de webinar van 18 september 2021 
terugkijken op de website van het Ondersteuningsteam:  
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/nieuws/ In de webinar wordt aangegeven dat scholing 
opgenomen mag worden in de Subsidie aanvraag: dit is alleen mogelijk als de beoogde 
Procesbegeleider de scholingen verzorgt. 

 

 

Wij bieden procesbegeleiders en/of (hun) directeuren de mogelijkheid om op vrijdag 3 juni 
naar Rhoon te komen voor een bezoek aan de sportiefste Basisschool van Nederland 2022. 
‘t Lichtpunt heeft een rijk palet aan beweeguitdagingen tijdens de schooldag. Er is een 
bezoek gepland op 3 juni 2022 van 09.00-13.00u, inclusief lunch! Er kan slechts een beperkt 
aantal mensen deelnemen, dus reageer snel! 

U bent van harte welkom om hiervoor in te schrijven, graag uiterlijk 17 mei. 

Inschrijven kan hier 

Als u niet kunt op 3 juni en wel geïnteresseerd bent om een goed voorbeeld school te 
bezoeken kunt u dat hier aangeven.  

 

 

Na de mei-vakantie wordt duidelijk wanneer er een nieuwe webinar komt en welke 
onderwerpen we daarin zullen behandelen. 

U kunt hier nog aangeven in welke onderwerpen u met name geïnteresseerd bent. 

De reeds opgenomen webinars kunt u hier vinden: 

 

Excursie ’t Lichtpunt in Rhoon 

Webinars 

2e ronde subsidie kan tot 15 mei worden aangevraagd 
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In de digitale versie KVLO Magazine is een bonusartikel toegevoegd over de 
subsidieregeling. Dat artikel kunt u hier vinden. 

 

 

Wellicht zijn er recent nieuwe procesbegeleiders aangesteld: zij kunnen op de hoogte 
blijven door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van het ondersteuningsteam: 

Inschrijving nieuwsbrief 

 

 

Er wordt regelmatig nieuwe informatie op de website gezet. Check daarom de verschillende 
pagina’s op onderwerpen als: 

• Stappenplan deel A: 2 lessen bewegingsonderwijs 
• stappenplan deel B: Dynamische schooldag  
• Scan bewegingsonderwijs 
• Werkgeverschap 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Artikel Subsidie Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs 

 

Updates website 


