Hilde Kruijskamp, directeur OBS Hiliglo, Holwierde:

“Deze positieve, sportieve lijn zetten we graag voort”
Het project Sportieve Gezonde School bracht de leerlingen en de leerkrachten
op OBS Hiliglo in Holwierde veel positieve energie, aldus directeur Hilde
Kruijskamp. “De kinderen vonden het super en wij zijn nog meer geïnspireerd
en gemotiveerd om ons als sportieve school te profileren.” Om die reden zet de
school in op een actief vervolgtraject.
Een korte situatieschets: Holwierde, een dorp in de gemeente Delfzijl met zo’n
duizend inwoners. De school heeft sinds twee jaar een nieuwe directeur die samen
met haar team de deuren open zet voor de leerlingen, hun ouders en voor de rest
van het dorp. Dat levert mooie samenwerkingsverbanden op, bijvoorbeeld met
dorpsgenoten die helpen de schooltuin om te toveren tot een uitdagende en
informatieve ‘jungle’. Holwierde is een sportief dorp, meent Hilde Kruijskamp. “De
voetbalvereniging floreert, ouders zijn actief binnen de atletiekvereniging van hun
kinderen en de tennisvereniging verzorgt clinics voor onze leerlingen in de groepen 5
tot en met 8.” De school heeft een paar leerlingen die op nationaal niveau hun sport
beoefenen. “Dat heeft een sportieve uitstraling naar de andere leerlingen en dat
willen we zo houden, ook als deze leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan.”
Het project Sportieve Gezonde School past goed in dit streven.
Uitdaging en variatie
“Ons gehele team heeft de aantekening Lichamelijke Opvoeding”, vertelt Kruijskamp,
“maar niemand van ons heeft dat mooie vak als specialisatie. Onze gymlessen zijn
goed, maar we willen graag meer variatie bieden, met meer differentiatie om alle
leerlingen een passende uitdaging te bieden.” Vanuit het project Sportieve Gezonde
School kwam sportcoach Danny Schudde zestien maandagen naar Holwierde. Hij
verzorgde de lessen lichamelijke opvoeding, zette voor de tussenschoolse opvang
de Pleinspelen op en deelde zijn kennis en ervaringen met het onderwijsteam. “De
kinderen vonden het super. De lessen waren uitdagend en gevarieerd. De
Pleinspelen zorgden ervoor dat de kinderen tijdens de overblijf heerlijk konden
bewegen, spelen en sporten. Ook kinderen die thuis lunchen, sloten zich aan.”
Van project naar borging
Kruijskamp laat weten dat het team veel heeft geleerd van het project en van
sportcoach Schudde. “En het materialenpakket is fantastisch; we hebben samen met
de leerlingen onze keuzes gemaakt. Maar we willen niet dat het bij dit project blijft.
We wilden onze lessen veranderen en dit is nog maar het begin.” Daarom zette ze in
op een vaste vakleerkracht en dat is gelukt: Danny Schudde blijft in het 2015-2016
als gymdocent aan de school verbonden om de ingeslagen weg te borgen.
Bovendien pakt de school het schoolplein aan: met onder andere een paar doeltjes

en op de grond uitgezette spellen gaan de leerlingen zelf aan de gang en verdeelt de
hele groep zich mooi over het gehele plein. “Ze spelen de hun bekende spellen,
verzinnen hun eigen spel en zitten elkaar minder in het vaarwater.”
Daarnaast heeft Kruijskamp contact met Huis voor de Sport Groningen om samen te
bezien welke andere vervolgmogelijkheden er zijn. “We hebben ons ook aangemeld
voor het landelijke project Gezonde School en voor het Europese programma
Schoolfruit; helaas is bij beide onze deelname nog niet gerealiseerd.” OBS Hiliglo
maakt deel uit van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, van waaruit ook OBS
de Waarborg in Wagenborgen deelneemt aan het project Sportieve Gezonde School.
“Vanuit Marenland krijgen we ondersteuning van de coördinator bewegingsonderwijs
Mirjam Berghuis. Ook samen met haar willen en kunnen we sport en bewegen
nadrukkelijker op de kaart zetten; de projecten van Huis voor de Sport Groningen en
landelijke initiatieven als ‘Gezond Schoolplein’ en ‘De 14 regels van Johan Cruijff’
helpen daarbij enorm. Met onze eigen vakleerkracht lichamelijke opvoeding zullen
we zeker weer een grote stap maken.”

De Pleinspelen voor de tussenschoolse opvang. Leuk en spannend!

Sportcoach Danny Schudde overhandigt het Sportieve Gezonde Schoolmaterialenpakket aan Hilde Kruijskamp, directeur van OBS Hiliglo. De kinderen
hielpen mee met het kiezen van de materialen.

Hilde Kruijskamp: “Onze gymlessen waren
goed, maar we wilden meer differentiëren om
alle leerlingen een passende uitdaging te
bieden.” Met deelname aan het project
Sportieve Gezonde School zette OBS Hiliglo
een mooie eerste stap.

De kinderen vonden de uitdagende gymlessen super. OBS Hiliglo wil sport en
bewegen blijvend de aandacht geven die het verdient. (Foto’s: Colette Vrolijk)

