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

 
  
Wat een prachtige ervaring was het bezoek aan CBS het Lichtpunt, de sportiefste basisschool 
van Nederland en een goed voorbeeld hoe een dynamische schooldag er uit kan zien! 
Gastheren waren Rob Heidenreich (directeur) en Wim van Gelder (Specialist dynamische 
schooldag). Een bezoek dat zeker voor herhaling vatbaar is.  Begin september organiseren we 
een nieuwe bezoekronde. Via deze nieuwsbrief zullen we je informeren. 

Zie het verslag op de website.  
Eén dezer weken wordt er een video gemaakt van de wijze waarop Het Lichtpunt tot 
zijn keuzes is gekomen. In de zomervakantie komt deze video beschikbaar. 
 
 

   
De inschrijving voor de tweede ronde van de Subsidie Impuls en Innovatie 
bewegingsonderwijs is 15 mei 2022 gesloten. Er zijn 115 aanvragen binnengekomen. 
Voor de zomervakantie wordt bekend gemaakt welke aanvragen zullen worden 
gehonoreerd. 
 
 

  
Loop je als projectbegeleider aan tegen huisvestingsproblematiek, dan is mogelijk om 
een Webinar te volgen op 4 oktober en mogelijk ook 11 oktober.  

2e ronde aanvragen subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs  

Mooi voorbeeld dynamische schooldag: verslag bezoek het Lichtpunt – 3 juni 2022 

Webinars huisvesting 



Zodra de definitieve inhoud en tijden bekend zijn wordt u via de nieuwsbrief 
geïnformeerd. Deze Webinars zullen interessant zijn voor de procesbegeleiders en 
zeker ook voor schoolbesturen en gemeenten. 
 
U kunt hier nog aangeven in welke onderwerpen u nog meer geïnteresseerd bent.  
De Webinars die al eerder hebben plaatsgevonden, kunt u hier vinden. 
 
 

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

• 2 x 45min bewegingsonderwijs – uitdagingen en oplossingen 
• Dynamische schooldag: schoolomgeving en meer   
• Scan bewegingsonderwijs  
• Huisvesting - een handreiking voor procesbegeleiders 
• Nieuws en eerdere webinars 
• Sitemap/zoektermen 

  
 

 
 
Procesbegeleiders kunnen er baat bij hebben om samen te werken. De problematiek 
komt vaak overeen en hoewel de aanpak van de één niet dezelfde hoeft te zijn als van 
de ander, kunnen ze zeker van elkaar leren. Zo zijn er inmiddels een paar initiatieven in 
het land, waar dit gebeurt, zoals afgelopen week in Twente, waar een procesbegeleider 
de afdeling van de KVLO gevraagd had of ze zoiets zouden kunnen helpen organiseren. 
Resultaat 7 procesbegeleiders, een bestuurder, iemand van een gemeente, van de 
afdeling Twente van de KVLO en van het ondersteuningsteam subsidie. 
Ben je geïnteresseerd, laat dat dan even weten in een e-mail aan het 
ondersteuningsteam. We kunnen je dan in contact brengen met andere 
procesbegeleiders. 
 
  

Samenwerking procesbegeleiders 

!!!    Updates website    !!! 



 

  
  
Wellicht zijn er recent nieuwe procesbegeleiders aangesteld of zijn er anderen 
waarvoor deze nieuwsbrief van het ondersteuningsteam handig is. Deel dan de link:  
Inschrijving nieuwsbrief  
 
 
   

  

 

Nieuwsbrief 


