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MENUKAART

De menukaart van het schooljaar 2022-2023
laat inzichtelijk zien aan welke activiteiten of
interventies jouw school kan deelnemen.
Venlo.fit begeleidt en ondersteunt jouw school
naar een gezonde leefstijl voor de kinderen.
Onze jeugd beweegt momenteel minder en
krijgt steeds meer te maken met ongezonde
verleidingen. Sport, bewegen en een gezonde
leefstijl moeten terugkomen in het DNA van
onze jeugd zodat ze hier een leven lang
plezier en profijt van hebben.
De Venlo.fit sportvisie 2030 kent vier
speerpunten. ‘Wij leren bewegen’ is één van
deze speerpunten en richt zich op onze jeugd
met als ambitie dat ze opgroeit met sport en
bewegen. Met onder andere de menukaart
Venlo.fit geven we hier uitvoering aan.

1. GEZONDE SCHOOLAANPAK
EN JOGG

De preventieve interventies die we op onze
menukaart aanbieden kunnen een mooi
hulpmiddel zijn voor de gezonde schoolaanpak. De vignetten voeding en sport en
bewegen kunnen aangevraagd worden mits
het verankerd is in het beleid van de school.
Scholen kunnen voor informatie en
ondersteuning terecht bij de gezonde
schooladviseur van de GGD. Voor meer
informatie zie Gezonde School.
Door ons als Venlo.fit aan te sluiten bij de
landelijke JOGG-beweging onderstrepen we
het belang van een gezonde jeugd en een
gezonde omgeving en hebben we aandacht
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voor een gezonde leefstijl en een gezond
gewicht in de breedste zin van het woord.
Dit doen we door samenwerkingsverbanden
aan te gaan met tal van lokale en regionale
partners die samen met ons dezelfde doelen
nastreven en een bijdrage leveren aan deze
menukaart.

4. HOE WERKT DE MENUKAART VOOR REGULIER ONDERWIJS?

1. Je ontvangt in mei 2022 de

menukaart digitaal van jouw
sportconsulent bij Venlo.fit.

2. Heb je vragen of meer informatie

nodig? Je kunt tot 3 juni 2022 een
persoonlijk gesprek aanvragen met
jouw sportconsulent.

2. KOSTEN

De meeste producten en diensten zijn gratis.
Mochten er aan een activiteit kosten zijn
verbonden dan worden deze van tevoren
inzichtelijk gemaakt en besproken.

3. NEEM BIJ VRAGEN CONTACT
OP MET JE EIGEN
SPORTCONSULENT.

4. Geef uiterlijk 17 juni 2022 door van

welke producten of diensten de school
gebruik wil maken via mail aan jouw
sportconsulent van Venlo.fit.

3. Doe navraag bij de directie welke

afspraken lopende zijn tussen
gemeente en onderwijsinstelling.

5. De sportconsulent van Venlo.fit bekijkt jouw keuze(s)
en bespreekt uiteindelijk samen met de
sportcontactpersoon van de school wat de
mogelijkheden zijn voor het schooljaar.
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5. THEMA’S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gezonde Basisschool van de Toekomst
Sport & bewegen
Voeding & water drinken
Zorgtrajecten & welbevinden
Evenementen & participatie
Monitoring en evalutie
Overige informatie

5.1. GEZONDE BASISSCHOOL VAN DE TOEKOMST (GBT)
De gemeente Venlo kent veel achterstanden
als het gaat om gezondheid en gezond
gedrag.
•
•
•

Veel inwoners met overgewicht en
ziekten zoals obesitas.
Veel inwoners die in armoede leven.
Veel inwoners met vroegtijdig
motorische achterstanden door onvol
doende beweging.

Deze ontwikkeling kunnen we keren door juist
op jonge leeftijd gezond gedrag aan te leren.
Tijdig investeren in preventie levert een
bijdrage aan het doorbreken van
gezondheids- en sociaal-maatschappelijke
achterstanden. Dat is precies waar
‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’
(GBT) voor staat: Talentontwikkeling van het
kind verbeteren en sociaaleconomische
gezondheidsverschillen terugdringen.
Hierdoor krijgen alle kinderen gelijke kansen
om gezond op te groeien.
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Hoe ziet een dag op een Gezonde Basisschool
van de Toekomst eruit?
•
•
•
•
•

Kind beweegt in totaliteit minstens één
uur matig intensief per dag, waarvan
twintig minuten tijdens de pauze
Kind krijgt een gezonde lunch
aange boden
Kind zit niet langer dan dertig minuten
stil
Kind eet een gezond tussendoortje
Kind vervangt frisdrank door water

Nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie op De Gezonde
Basisschool van de Toekomst.
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5.2. SPORT & BEWEGEN
Nola Beweegdiploma
Nola beweegt is een serie van 20 lessen
waarbij kinderen van de groepen 1 en 2 op
een speelse en gevarieerde manier aan de
slag gaan met bewegen. Deze lessen worden
gegeven door lesgevers die speciaal zijn
opgeleid voor deze jonge doelgroep.
Na afloop wordt er een Beweegfeest
georganiseerd waarbij alle leerlingen een
Nola beweegdiploma ontvangen. Voorheen
stond het Nola Beweegdiploma ook bekend
als het Nijntje Beweegdiploma. Heeft jouw
school interesse in deze beweeginterventie?
Wij gaan met jou in gesprek en bekijken de
mogelijkheden.
Voor wie:
Groep 1 + 2 (van de voormalige
		JOGG scholen)
Door wie:
gekwalificeerde lesgever
Tijdsduur:
20 lessen
Periode:
in overleg
Kosten:
€ 250 per lesgroep

Natuurlijk Bewegen – Bewegend Leren
Het Bewegend Kind is een lesmethodiek voor
de basisschool, die inspeelt op de huidige
ontwikkeling van te weinig beweging door de
jeugd. Het Bewegend Kind streeft ernaar om
de jeugd ten minste vier dagen in de week,
minimaal 20 tot 30 minuten te laten
bewegen. Van groep 1 tot en met groep 8 is
er een leerlijn ontwikkeld om de motorische
vaardigheden te verbeteren.
Natuurlijk Bewegen zijn dagelijkse
beweeglessen voor in de naaste omgeving
van de school en bij de Bewegend Leren
module zijn lessen uitgewerkt om kerndoelen
met beweging te koppelen.
Via een digitaal platform krijgen de
leerkrachten alle informatie over de
methodiek. Deze bestaat uit een jaarkalender
met elke dag volledig uitgewerkte gym- en
beweeglessen, beweegvormen met
voorbeelden op video, allerlei spelvormen en
120 verschillende bewegend leren lessen.

Om ervoor te zorgen dat het extra bewegen
duurzaam geïmplementeerd wordt in jullie
school en weekrooster, kun je gebruik maken
van het coaching traject. Dit traject wordt
verzorgd door een sportconsulent van Venlo.
fit.
Voor wie:
groep 1 t/m 8
Door wie:
sportconsulent Venlo.fit
Tijdsduur:
heel schooljaar
Periode:
gehele jaar (voorkeur start
		september)
Kosten:
coaching gratis, licentie €2,00
		
per kind per jaar
Voor meer informatie op Het Bewegend Kind
of scan de QR-code.

Ondersteuning gymlessen binnen en buiten
De sportconsulent kan middels de methode
‘Wim van Gelder – basislessen in het
bewegingsonderwijs’ een nieuwe methode
implementeren of een boost geven aan het
bewegingsonderwijs. De begeleiding hierbij
gaat in de vorm van een
‘train de trainer’-principe.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

8

groep 1 t/m 8
sportconsulent Venlo.fit
2--3 weken (1 keer per week)
gehele jaar
gratis
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Beweegvriendelijk schoolplein
Vanaf schooljaar 2022-2023 kunnen
schoolpleinen in Venlo die nog niet
beweegvriendelijk zijn, voorzien worden van
pleinversieringen. In overleg met de school
wordt er een plan opgesteld om het
schoolplein beweegvriendelijker te maken.
Dit plan moet aansluiten bij het
gedachtegoed van de Gezonde Basisschool
van de Toekomst.
Voor wie:
		
		
Door wie:
		
Tijdsduur:
Periode:

scholen die nog geen
beweegvriendelijk schoolplein
hebben middels pleinplakkers
Venlo.fit in samenwerking met
school en ouders		
1 dag		
voorjaar of najaar

Nieuwe spellesmethode in de gymzaal
Ben jij als school toe aan vernieuwende
spellen tijdens de gymles? Venlo.fit heeft in
samenwerking met Kerobei en gemeente Peel
en Maas gewerkt aan een nieuwe
spelmethode. Wij reiken deze nieuwe
methode aan met veel vernieuwende spellen
en een uitgewerkte jaarplanning.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

10

groep 3 t/m 8
sportconsulent Venlo.fit
2-3 weken (1 keer per week)
gehele jaar
gratis

Daily Mile
Het doel van de Daily Mile is heel simpel:
kinderen 15 minuten of 1,5 kilometer per dag
te laten (hard) lopen. Het is een heel
eenvoudig en effectief concept dat op elke
school kan worden toegepast. Onderzoek
heeft uitgewezen dat het zeer effectief is voor
de algehele gezondheid van kinderen. Samen
met de Venloop zal een sportconsulent van
Venlo.fit jullie begeleiden bij het
implementeren van deze interventie.
Voor wie:
Door wie:
		
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

groep 1 t/m 8
leerkracht, implementatie
Venlo.fit i.s.m. Venloop
15 minuten per dag
Hele jaar
Gratis

In het voorjaar van 2023 bieden we een
interactieve workshop, gegeven door een
professional, op een nader te bepalen locatie
in Venlo. Hierbij komt vooral veel praktijk aan
bod waar je direct de dag erna mee aan de
slag kunt in de klas. Ook maken we een
verdiepingsslag.
Voor wie:
Groep 3 t/m 8
Door wie:
sportconsulent Venlo.fit in
		
samenwerking met professional
		bewegend leren
Tijdsduur:
1 middag, daarna
		
ondersteuning naar behoefte
Periode:
Voorjaar 2023
Kosten:
Gratis

Kijk voor meer informatie op The Daily Mile of
scan de QR-code voor een impressiefilm.

Bewegend leren
Bewegend leren wordt steeds meer toegepast
binnen het onderwijs. Bewegen is gezond en
steeds meer wordt aangetoond dat bewegen
leidt tot betere schoolprestaties. Bewegend
leren kan ook ingezet worden om te werken
aan de beweegnorm van 60 minuten per dag
matig intensief bewegen.
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Voor wie:
Groep 1 t/m 8		
Door wie:
Groepsleerkracht
Tijdsduur:
n.v.t.			
Periode:
starten kan gedurende heel het
		schooljaar
Kosten:
gratis
Kijk hier voor de watermenukaart of scan de
QR-code.

VVV Voetjegym
Voetjegym is ontwikkeld voor kinderen én hun
ouders/verzorgers. In 8 naschoolse interventies staan plezier in bewegen, gezondheid
en ouderbetrokkenheid centraal. De lessen
die bestaan uit een combinatie van voetbal,
spel en gym en worden verzorgd door de VVV
Foundation op school en zal worden
afgesloten in Covebo Stadion - De Koel.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

groep 1+2 en ouders/verzorgers
VVV Foundation
8 naschoolse lessen
najaar 2022
gratis

5.3. VOEDING EN WATER
DRINKEN

Nationaal schoolontbijt
Het schoolontbijt is een initiatief waarbij alle
scholen in de week van 7 t/m 22 november
2022 op hetzelfde moment een gezond
ontbijt nuttigen. Tevens is er een mogelijkheid
om de burgemeester uit te nodigen voor het
burgemeestersontbijt. Deze datum wordt in
onderling overleg gepland.

De organisatie van het nationaal
schoolontbijt zorgt voor een goed gevuld
gezond pakket en leuk lesmateriaal.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

1 t/m 8
School
1 dagdeel
7 t/m 22 november 2022
0,65 cent per ontbijt

Kijk voor meer informatie op Schoolontbijt of
scan de QR-code.
Opgeven via: www.schoolontbijt.nl

Watermenukaart
Wil jij het drinkwaterbeleid op jouw school
implementeren? De watermenukaart geeft
een overzicht om het drinken van water bij
jongeren op een leuke en leerzame wijze te
stimuleren. Venlo.fit heeft ter promotie en
ondersteuning van drink-waterinitiatieven
eigen duurzame bidons laten ontwikkelen.
Daarnaast heeft de WML verschillende
educatieve lesprogramma’s samengesteld.

Kijk hier meer informatie over de
VVV-foundation of scan de QR-code.
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Het educatieve programma van Kokkerelli is
een erkende leefstijl interventie, onderdeel
van de landelijke gezonde school aanpak en
tevens partner van de gezonde basisschool
van de toekomst. Stichting Kids University for
Cooking is gevestigd op de Brightlands
Campus met haar eigen cookinglab.

Moestuinieren met Juttetuin
Juttetuinieren is een laagdrempelige
methode om kinderen (jaarrond) op school én
thuis ervaring op te laten doen met het telen
van hun eigen kruiden, boontjes, groenten en
fruit in samenwerking met de natuur.
Tijdens een workshop maken kinderen
moestuintjes in jutezakken die een plekje op
het schoolplein krijgen. De kinderen zijn
eigenaar en verantwoordelijk voor de
verzorging en de oogst. De leerkracht coacht
de kinderen en wordt daarbij zelf op maat
ondersteund door een moestuincoach en 12
instructiebladen die leerkrachten zelfstandig
of in samenwerking met de coach als
gastdocent kunnen gebruiken.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
		
		
.
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Groep 1 t/m 6
Moestuincoaches van Venlo.fit
in blokken van ca. 3 maanden
start maart-mei of
september-oktober (in overleg)
Kosten: In overleg

Basisaanbod:
•
1 uur ontwikkelsessie met leerkracht ter
voorbereiding, (1 maand vooraf)
•
½ uur voorbereiding op locatie
•
1 uur actief aan de slag met de groep
•
½ uur opruimen op locatie
•
1 - 7 uur coaching op maat achteraf
(in overleg)
Kijk voor meer informatie op Juttetuin of
OnzeOogst.
Kokkerelli & Stichting Kids University of
Cooking
Tijdens de leerstraten van Stichting Kids
University for Cooking ervaren kinderen de
voedselketen van grond tot mond. Kinderen
leren op een leuke en belevende manier waar
voeding vandaan komt en wat het effect van
voeding op hun gezondheid en welbevinden
is. Zij gaan groenten en fruit zien, voelen,
ruiken, bereiden en proeven op locatie bij de
teler en in de keuken van de Brightlands
Campus in Venlo.

Voor wie:
Groep 5 t/m 8
Door wie:
Kokkerelli & Stichting Kids
		
University for Cooking
Tijdsduur:
introductieles 1 uur (op school)
		
telerbezoek en kookworkshop
		
3 uur (bij de teler en in het 		
		cookinglab)
Periode:
gehele schooljaar
Kosten:
in overleg
Kijk voor meer informatie bij Kokkerelli of scan
de QR-code
Opgeven via www.kokkerelli.nl

5.4. ZORGTRAJECTEN &
WELBEVINDEN
Bodymap
Kinderen die geen bal meer kunnen vangen,
haal die vingers uit je mond, bewegingsonrust,
korte spanningsboog, kinderen die onhandig
zijn. Herkenbaar? Deze kinderen hebben een
andere kijk op ontwikkeling nodig.
Rekenen, schrijven, lezen, kunnen stilzitten,
focussen, vraagt een goede rijping van het
zenuwstelsel.
De scholing “Ontwikkelingslab deel 1 en deel
2” helpt je om kennis en inzicht te verwerven in
de ontwikkelingssituatie van elk kind en staat
bol van de efficiënte tips om direct aan de
slag te gaan en resultaat te zien. Na een
ruimere kennis rond de neurologische en
motorische ontwikkeling van kinderen, gaan
we in deel 2 oefenvormen en materialen
ontdekken die we kunnen aanbieden in de
verschillende ontwikkelingsgebieden.
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Na deze workshop heb je heel wat bagage
om je kinderen elke dag in beweging te
zetten. En je zult ervaren dat je veel
handelingen al dagelijks doet, maar zet je ze
bewust in? Bijkomend ontdek je “het
ontwikkelingslab van Bodymap”. Een online
ontwikkelingscoach die je dag in dag uit kan
raadplegen voor talrijke spelvormen,
observaties, tips en vragen.
Voor wie:
Leerkrachten van groep 1 t/m 4
Door wie:
Ruth Donders bodymaptrainer
Tijdsduur:
Heel schooljaar
Kosten:
Mogelijkheid tot gratis workshop
		
op school, daarna kosten in
		overleg
Kijk voor meer informatie op Bodymap of scan
de QR-code.
Weerbaarheidstraject VVV Sta Sterk!
Dit traject wordt aangeboden door Venlo.fit
in samenwerking met VVV foundation binnen
de scholen waar dit onmisbaar is. Voordat
gestart wordt met dit traject vindt er altijd een
gesprek plaats met de school, VVV
foundation en de sportconsulent van Venlo.
fit om de mogelijkheden te bespreken. Dit
traject wordt dan ook op maat aangeboden
in afstemming met de school. Het kan zowel
tijdens als na school uitgevoerd worden.
Voor wie:
Door wie:
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1 groep per school
Sportconsulent Venlo.fit in sa
menwerking VVV foundation

Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

10 weken
gehele jaar
€10,00 per kind

Leefstijltraject SHAPE
Jouw sportconsulent van Venlo.fit kan een
belangrijke rol spelen in de signalering en
doorverwijzing naar diverse trajecten voor
kinderen met overgewicht of obesitas.
Onze partners in het veld hebben
multidisciplinaire maatwerkprogramma’s
ontwikkeld waar kinderen veelal gratis aan
kunnen deelnemen. Binnen de gemeente
Venlo is er een centrale zorgverlener/coach
ter beschikking die kinderen én hun gezin
begeleid.
Mocht jouw school behoefte hebben aan een
groepstraject op school, dan kan Venlo.fit
tijdens of na schooltijd een programma
aanbieden dat kinderen laat kennismaken
met diverse sporten, gezonde voeding en een
gezonde leefstijl. Dit programma is
laagdrempelig en wordt veelal uitgevoerd
door HBO sportkunde en/of vierdejaars
CIOS-studenten, onder toezicht van de
sportconsulent.

Relax! Stralend jezelf (maatwerktraject)
Naast sport en goede voeding is voldoende
ontspanning een essentiële voorwaarde voor
een lang, gezond en gelukkig leven. Relax!
Stralend jezelf versterkt de groepsdynamiek,
sociaal-emotionele vaardigheden en welbevinden van kinderen. In groepsverband maar
ook middels (individueel) aanbod in een
veilige setting in de studio van Fonkelz.

Voor wie:
Leerlingen én leerkrachten
Door wie:
Fonkelz (Chantal Berends)
Tijdsduur:
6 à 8 weken / in overleg
Periode:
Starten kan het gehele school
		jaar
Kosten:
In overleg
Kijk voor meer informatie op Fonkelz of scan
de QR-code.

Ieder traject is maatwerk en wordt afgestemd
op de wensen van de school. Een praktische
training Relax! Stralend jezelf voor professionals behoort ook tot de mogelijkheden.
Wie goed in z’n vel zit en zelfbewust is, is veel
beter in staat nieuwe dingen op te nemen en
te verwerken. Vanuit bewustwording, rust en
ontspanning weer stralend jezelf zijn!

Voor wie:
Kinderen (en hun gezinsleden)
		
met een ongezonde leefstijl van
		
groep 6 t/m 8
Door wie:
Diverse samenwerkingspartners
Tijdsduur:
Divers
Periode:
Starten kan gedurende heel het
		schooljaar
Kosten:
Gratis/zorgverzekering
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VVV-Venlo scholentour
Tijdens de VVV-Venlo Scholentour gaan de
leerlingen bewust aan de slag met de
thema’s: gezonde voeding, sport en bewegen,
sterk in je schoenen, sportiviteit en respect.
Voor wie:
Groep 7 of combigroep waar
		
groep 7 in zit
Door wie:
VVV Foundation
Tijdsduur:
schoolbezoek 1 dagdeel, één
		
dagdeel in Covebo Stadion - De
		
Koel voor groep 7, waar
		
mogelijk ook een
		
wedstrijdbezoek voor groep 7
Periode:
Starten gedurende hele
		schooljaar
Kosten:
Gratis
Club FIT
Herken jij in jouw school of klas kinderen die
door diverse redenen moeite hebben om mee
te komen met de gymles? Club FIT is een
naschoolse sportles waar kinderen in een
kleine groep en vertrouwde omgeving kunnen
werken aan hun vaardigheden. De lessen
worden op maandag en woensdag gegeven
door een ervaren vakleerkracht in Tegelen,
Blerick en Venlo.

Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:
		

groep 3 t/m 8
Venlo.fit
wekelijks 1 uur
gedurende schooljaar
€50,- per schooljaar
(eigen bijdrage ouders)

Kijk voor meer informatie op Venlo.fit of scan
de QR-code.

MRT-lessen
Uit de MQ-scan volgt wellicht een groepje
leerlingen uit de groepen 2 en 3 die extra
ondersteuning kunnen gebruiken. In overleg
met de groepsleerkracht en met toestemming
van ouders gaan we 8 weken met deze
leerlingen in een kleine groep aan de slag.
Door middel van verschillende
beweegvormen laten we de leerlingen het
plezier van bewegen ervaren.
Voor wie:
groep 2+3
Door wie:
Sportconsulent Venlo.fit
Tijdsduur:
8 weken, start na afname
		MQ-scan		
Periode:
in overleg			
Kosten:
gratis
Opgeven niet nodig: behoefte en mogelijke
groep ontstaat vanuit resultaten MQ-scan.
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Level Up!
Level Up! is ontwikkeld om meer kennis te
geven over verantwoord gamen aan kinderen
én hun ouders/verzorgers. In een lessenreeks
van 5 lessen komen de thema’s Vrije
tijdsbesteding, Gezonde leefstijl, Social
media, Omgaan met geld en Sportiviteit aan
bod. Voor de ouders/verzorgers is er een
online voorlichting waarin deze thema’s ook
behandeld worden. De lessen worden
verzorgd door VVV-Venlo Esports
ondersteund door de VVV Foundation.
Voor wie:
Groep 7 + 8
Door wie:
VVV-Venlo Esports en VVV
		Foundation
Tijdsduur:
Kick-off, Voorlichting ouders en
		
5 naschoolse lessen
Periode:
Najaar 2022
Kosten:
Gratis

De gehele organisatie en begeleiding van de
activiteiten ligt in handen van Venlo.fit.
Scholen dienen zich van tevoren aan te
melden, hierover ontvangen jullie in
september 2022 meer informatie.
De volgende activiteiten zijn te vinden op de
Venlo.fit-week:
Onder voorbehoud Donderdag 20 april 2023
Groentefeest
Voor wie:
Groep 1+2
Door wie:
Venlo.fit
Tijdsduur:
1 dagdeel
Vrijdag 21 april 2023 Koningsspelen
Voor wie:
Groep 3 t/m 8
Door wie:
Venlo.fit
Tijdsduur:
1 dag
Opgeven via: inschrijfformulier te
ontvangen vanuit sportconsultant Venlo.fit

5.5. EVENEMENTEN EN
PARTICIPATIE
Venlo.fit week
Rondom de Koningsspelen van 2023 (21 april)
vindt de Venlo.fit week plaats. Op een nader
te bepalen sportpark in Venlo wordt in
samenwerking met partners een
hindernisstormbaan neergezet met diverse
toffe nevenactiviteiten waarbij kinderen ook
kennis maken met vernieuwende activiteiten.
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Studiedag de Beweegbasis
De Beweegbasis organiseert door het hele
schooljaar heen allerlei leuke en interessante
workshops in de regio Venlo. Denk hierbij aan
workshops over bewegingsonderwijs, nieuwe
spelideeën, (motorische) ontwikkeling van
het kind of bewegend leren. Als leerkracht of
(sport)professional haal je inspiratie op die je
de volgende dag direct kan toepassen in de
praktijk.
Voorheen werd er éénmalig een studiedag
in oktober georganiseerd, vanaf schooljaar
2022-2023 vinden er verspreid door het jaar
heen diverse workshops plaats.
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Voor wie:
(vak)leerkrachten, pedagogisch
		
medewerkers, directie en
		studenten
Door wie:
sportconsulenten
		Noord-Limburg &
		Roermond
Periode:
verspreid door het schooljaar
Kosten:
gratis voor onderwijs uit de
		gemeente Venlo
Kijk voor meer informatie op De Beweegbasis
of scan de QR-code.
Opgeven via: www.debeweegbasis.nl

Naschools Sport Aanbod (NSA) - ambitie
GBT-school
Het naschools sportaanbod ziet er vanaf
schooljaar 2022-2023 anders uit. Venlo.fit
gaat zich focussen op scholen die de ambitie
hebben om GBT-school te worden. Voor deze
scholen gaan wij de sportactiviteiten op maat,
in samenwerking met sportverenigingen en
beweegaanbieders in de buurt, organiseren.
Dat houdt in dat de activiteiten op of rondom
de GBT-school plaatsvinden en afhankelijk
van het aanbod voor, tijdens of na schooltijd.

VenloopKids trainingen
Als voorbereiding op twee
hardloopwedstrijden, namelijk de Berden
Voorjaarsloop en de Venloop, kunnen alle
kinderen samen met hun vriendjes en
vriendinnetjes hiervoor trainen. Door middel
van professionele
hardlooptrainers gaan de kinderen
gedurende zes weken werken aan hun
conditie, looptechniek, uithoudingsvermogen
en doorzettingsvermogen. Deze trainingen
worden door heel Groot Venlo aangeboden.

Voor wie:
scholen die GBT zijn of ambitie
		
hebben om GBT-school te
		worden
Door wie:
sportverenigingen/beweegaan
		
bieders uit Venlo i.s.m. Venlo.fit
		en scholen
Tijdsduur:
op maat
Periode:
starten kan gehele schooljaar
Kosten:
streven is gratis, maar soms
		
kleine vergoeding afhankelijk
		van activiteit
Klavertje 5
Een uitdagende dag waarin survivallen en
samenwerken centraal staat. De leerlingen
krijgen 5 ronden aangeboden:
4 wandelronden en 1 mountainbikeronde.
Een leuke en uitdagende afsluitende activiteit
voor de schoolverlaters.

Voor wie:
alle reguliere scholen
Door wie:
ervaren hardlooptrainers
Tijdsduur:
6 trainingen van één uur
Periode:
6 weken (week 6 t/m 12 m.u.v.
		
week 7 i.v.m. de
		carnavalsvakantie)
Kosten:
gratis

Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

groep 8
organisatie survivaldagen
1 dag (6 uur)
einde schooljaar		
€ 5,00 per kind

Kijk voor meer informatie op Venloop of scan
de QR-code.
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Avond4daagse
De Avond4Daagse is een wandelevenement
waarbij zowel kinderen als volwassenen
iedere avond een afstand van 6 of
12 kilometer lopen. De laatste dag wordt
afgesloten met een heus defilé. Daarnaast
ontvangen alle deelnemers een medaille.
Voor wie:
Door wie:
		
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

Groep 1 t/m 8
Groepsleerkracht, externe
personen van school
4 dagen
1e week van juni
€ 5,00 per persoon

Voor meer informatie kijk op Venloop of scan
de QR-code.		
Opgeven via: www.venloop.nl

5.6. MONITORING EN
EVALUATIE
MQ-scan
De MQ-scan is een instrument om leerlingen
te screenen op motoriek. Welke leerlingen
hebben wellicht talent? Of welke leerlingen
moeten we extra ondersteunen? De MQ-scan
is wetenschappelijk onderbouwd en wordt
tijdens een gymles afgenomen door een
sportconsulent van Venlo.fit op 1/3 van de
gymzaal. De MQ-scan is een bewegingsbaan
die de leerlingen afleggen op tijd.
Voor wie:
groep 2 t/m 8		
Door wie:
Sportconsulent Venlo.fit
Tijdsduur:
Per groep 1 gymles, voor de
		
groepen 2 in overleg
Periode:
bij de start van het nieuwe 		
		schooljaar
Kosten:
gratis		
Kijk voor meer informatie op MQ Scan of
scan de QR-code voor de film en werkwijze in
Venlo.
Opgeven: sportconsulent neemt
contact op met school
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5.7. OVERIGE INFORMATIE
Materiaalhuur Sanka Events
Luchtkussens, stormbanen en diverse
sport- en spelmaterialen voor binnen en
buitenactiviteiten.
Voor wie:
Reguliere scholen
Door wie:
school
Tijdsduur:
in overleg
Periode:
heel schooljaar
Kosten:
Sport- en spelmaterialen 1x per
		jaar kosteloos
Kijk voor meer informatie op Sanka Events of
scan de QR-code.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de
contributie/het lesgeld voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is
voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater,
zwemmen of een andere sportieve of
creatieve club. Ouders kunnen zelf geen
aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage
worden gedaan door een intermediair:
bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach,
sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.
Voor wie:
Door wie:
Periode:
Kosten:

Reguliere scholen
Jeugdfonds Sport & Cultuur
gedurende hele jaar
gratis

Kijk voor meer informatie op Jeugdfonds
Sport & Cultuur of scan de QR-code.
Accommodatiehuur
Huren van binnen en buitensportlocaties door
heel Venlo.
Voor wie:
Reguliere scholen
Door wie:
Sportloket Venlo
Periode:
heel schooljaar
Kosten:
informeer bij Sportloket Venlo
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6. GRABBELTON

EU-Schoolfruit
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen
fruit en groente te eten in de klas. Scholen die
meedoen met EU-Schoolfruit
ontvangen 20 weken lang drie stuks
groente of fruit per leerling per week. Tijdens
de 20 weken schoolfruit maakt de school
gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het
schoolfruit-digibord.
Kijk voor meer informatie op EU-schoolfruit of
scan de QR code.
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Nationale buitenlesdag
Heel veel leraren gaan op tijdens de nationale
buitenlesdag in april 2023 naar buiten tijdens
de les. De frisse lucht, beweging en speelse
manier van leren zorgen ervoor dat kinderen
beter presteren! Beestjes zoeken, optellen met
sprongen of een geschiedenisrace, alle
vakken zijn geschikt voor een buitenles. Je
kunt al met je school meedoen als je aan
minstens één klas één uur buiten les geeft.
Opgeven via: de Nationale Buitenlesdag

Wielertrainingen
Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen bij de
Limburg Cycling Wielerschool op de
Wieleromgeving Herungerberg in twintig
dagdelen alles leren over wielrennen.
Opgeven via: Limburg Cycling
Opgeven via: Limburg Cycling

Schaaklessen
Diverse workshops voor kinderen onder of na
schooltijd verzorgd door Geert Hovens van de
Schaakentertrainer. Op een spelenderwijze
manier worden de fijne kneepjes van het
schaken bijgebracht. Neem voor meer
informatie contact op met de sportconsulent.

Inzet studenten
Heb jij interessante vraagstukken op het
gebied van sport, bewegen, gezondheid of
leefstijl? Denk aan activiteiten als pauzespelen,
bewegend leren of onderzoek doen. Studenten
van de HBO sportopleiding Sportkunde van
Fontys Sporthogeschool kunnen hierin een
mooie rol spelen. Samen met de
sportconsulent van Venlo.fit begeleid je de
studenten op jouw school.
Let op; deze studenten kunnen niet ingezet
worden voor het bewegingsonderwijs.
Hiervoor kun je studenten van de opleidingen
ALO, CIOS of ROC Sport en Bewegen
raadplegen.
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