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Project:

Kwaliteitsimpuls basisonderwijs

Doelgroep:
Projectomschrijving:

Basisscholen en hun leerlingen en leerkrachten
Gedurende het gehele schooljaar worden op de basisscholen
vakleerkrachten bewegingsonderwijs ingezet.
 Begeleiden/ ondersteunen / coachen van leerkrachten tijdens de
lessen bewegingsonderwijs.
 Het mede verzorgen van wekelijkse lessen bewegingsonderwijs.
 Het introduceren van nieuwe vormen van bewegen.
 Het stimuleren van deelname aan verenigingssport.
 Het stimuleren van deelname aan naschoolse activiteiten.
 Ondersteuning bij het organiseren van sportdagen op school.
 Jaarplanning gemaakt voor het bewegingsonderwijs.
 Inzet lessen bewegingsonderwijs en coaching (zie schema beneden)
 Themalessen Koningsspelen, i.s.m. verenigingen en JOGG
 Onderhouden van contacten met de basisscholen om zo goed
mogelijk af te stemmen op de wensen en mogelijkheden van de
scholen in combinatie met sportstimuleringsprojecten vanuit het
werkveld en Menswel.
 Organisatie ondersteuning bij de Koningsspelen.
 Week van de opvoeding. Daily Mile
Kwaliteitsbijdrage voor het bewegingsonderwijs. Leerkrachten zijn beter
toegerust in het verzorgen van bewegingsonderwijs afgestemd op de
methode en schoolwerkplan.

Doel en opdracht:

Gepleegde acties:

Behaald effect:
Kengetallen:
Aantal participanten
Aantal contactmomenten

9 basisscholen
660 lesuren (excl. Voorbereiding, reistijd e.d.)

Basisscholen

Dagen

Tijdstip

t Breerke

Maandag

9.15-10.45

De Maasparel

Vrijdag

13.15-14.35

St. Medardus

Woensdag

11.00-12.15

De Toermalijn

Dinsdag
Vrijdag vanaf september

8.45 -11.15 / 8.45-10.15
8.45 - 8.30

De Triangel

Dinsdag
Donderdag vanaf september

13.00-15.15
12.30-14.30

St. Martinus

Meeste uren zijn naar de Sleye
Op projectbasis 10 weken

20 uur

De Sleye

Donderdag

8.30-11.30

Koningsspil

Woensdag

8.45-10.00

De Maaskei

Dinsdag

12.00-14.15
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Project:

Naschoolse- en vakantieactiviteiten

Doelgroep:
Projectomschrijving:

Basisschoolkinderen
De sportinstuiven en naschoolse sport opvang hebben een
gevarieerd thematisch aanbod.
Het uitgangspunt is kennismaking met een breed sport- en
beweegaanbod en het stimuleren van een gezonde actieve
leefstijl. Belangrijk hierbij is plezier, sociaal contact,
laagdrempelige activiteiten en veel actie.
Kies voor sport: i.s.m. SV Atalanta, TV Westa, BC
Maasdroppers, Move on Dance-studio, HV LimMid, LTV Park E9
samen met TTA tennisschool, Anytime fitness en JOGG
 Kies voor sport 3 januari Maasbracht 2018
 12 juni Buitenspeeldag Stevensweert
Sportstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl.

Doel en opdracht:

Gepleegde acties:

Behaald effect
Kengetallen:
Aantal participanten

Aantal bijeenkomsten

3 januari Kies voor Sport: Maasbracht 33 deelnemers
16 februari Activiteit Wessem 34 deelnemers
Buitenspeeldag 70 deelnemers
1/1/1/1/
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Project:

Verenigingen in actie op school

Doelgroep:
Projectomschrijving:
Doel en opdracht:

Basisschoolkinderen
Verenigingen actief op de scholen
Tijdens de gymles kennismaking met sport op school waarbij
kinderen beter leren bewegen en hun motorische
vaardigheden vergroten. Vervolgtraject bij Naschoolse Sport
Opvang.

Gepleegde acties:








Behaald effect
Kengetallen:
Aantal participanten

Tennis Breerke/ Toermalijn / Triangel
Dans Breerke
Volleybal Triangel l Koningssspil
Handbal Triangel
Bootcamp Toermalijn
Badminton Triangel / maasparal, De toermalijn,
Koningsspel ’t Breerke / Medardus
Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs. Kennismaking met
verschillende sporten waarbij vaardigheden worden geoefend,
middels een speels passend programma.
9
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Project:

Kids Actief Maasgouw

Doelgroep:
Projectomschrijving:

Basisschoolkinderen
Kids Actief Maasgouw vindt sinds januari plaats in 5 kernen in
de gemeente Maasgouw
Kids Actief Maasgouw is een initiatief van de basisscholen in
Maasgouw, Kinderopvangorganisaties Bibliocenter,
Combinatiefunctionaris Sport en Cultuur en gemeente
Maasgouw. Samen met sport- en cultuuraanbieders wordt een
breed naschools activiteitenaanbod aangeboden voor groep 1
t/m groep 8 van de basisscholen.
 Coördinatie en organisatie Kids Actief Maasgouw
3x Samenstellen nieuwsbrief voor de ouders
Sport- cultuuractiviteiten
Alle onderstaande activiteiten zijn 4 bijeenkomsten van
16.00-17.00 uur:
Ronde 1 februari-april
Handbal, streetdance hip hop, tik- en balspelen, acrogym, sla
je slag met muziek, Hockey, Trampoline, zee avonturen met
prentenboek, musical-skills
Ronde 2 april-juni
Frisbee, kinder Kunst carrousel, freerunning, Volleybal,
toneellezen, zeilen, voetbal, musical-skills, sla je slag met
muziek.
Ronde 3 oktober-december
Turnen, Kleuterdans, Pimp je foto, Kinder Kunst Carrousel 2x,
badminton, van alles met ballen, sla je slag met muziek,
frisbee, spelen met prentenboeken en tafeltennis.

Doel en opdracht:

Gepleegde acties sport:

Behaald effect

Kids Actief Maasgouw biedt kinderen de mogelijkheid om in
hun vrije tijd zich verder te ontwikkelen en te ontdekken wat
ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. In een enkel geval
melden kinderen zich aan bij een vereniging of organisatie.

Kengetallen:
Aantal participanten KAM
activiteiten
Aantal bijeenkomsten sport /
Cultuur activiteiten
Aantal deelnemers

14
116
328 waarvan 136 kinderen van de BSO
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Project:

Kindervakantiewerk Linne

Doelgroep:
Projectomschrijving:
Doel en opdracht:

Groep 2 t/m groep 8
Ondersteuning organisatie KVW Linne i.s.m JOGG
Vraaggerichte ondersteuning KVW Linne m.b.t. organisatie en
uitvoering sportieve activiteit kindervakantiewerk in Linne
Overleg en ondersteuning bij de uitvoering van de activiteit

Gepleegde acties:
Kengetallen:
Aantal participanten
projectgroep KVW Linne
Aantal participanten
activiteit

5
120 deelnemers
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Project:

JOGG

Doelgroep:
Projectomschrijving:

Groep 1 t/m groep 8
Samenwerking Combinatiefunctionaris sport en JOGG om de keuze
voor een gezonde leefstijl met gezond eten en drinken en voldoende
bewegen voor de Maasgouwse jeugd gemakkelijker en aantrekkelijker
te maken.
Overleg, ondersteuning en uitvoering van sport en spel activiteiten
voor scholen, naschool tijd en vakanties en bij KVW organisaties
 4 x per jaar overleg hoofdwerkgroep JOGG Maasgouw
 Overleg met alle basisscholen verbinding JOGG
 Overleggen en ondersteuning naar Koningsspelen
 5 t/m 12 maart JOGG week Daily Mile bij Toermalijn, ’t Breerke, de
Maasparel, de Triangel, en Koningsspil
 JOGG Bijeenkomst
 Ondersteuning project Cool2befit van FISIO+

Doel en opdracht:
Gepleegde acties:

Kengetallen:
Aantal participanten

8/9/9/5
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Project:

Themabijeenkomst / Ondersteuning
verenigingen en jeugdclubs

Doelgroep:

Bestuurders, kaderleden, sport- en cultuur verenigingen en jeugdclubs
en geïnteresseerden.
Informatieavonden voor verenigingen, en jeugdclubs en
geïnteresseerden
Organiseren van thema-avonden voor de verenigingen, jeugdclubs en
geïnteresseerden.
 27 maart voorjaarsbijeenkomst
 28 mei AVG informatieavond
 19 november informatiebijeenkomst BTW vrijstelling
(3 gemeenten)
 Overleg Thorner zeilclub
 Bezocht Netwerkavond IKS

Projectomschrijving:
Doel en opdracht:
Gepleegde acties:

Behaald effect:
Kengetallen:
Aantal participanten
Aantal verenigingen

Bespreekbaar maken onderwerp binnen verenigingen, informatie
verstrekken, praktische tips, behandelen lokale vragen en de
vereniging ondersteunen in de praktijk.
31 / 95 / 10 / 10
26 / 56/ 47 / 7
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Project:

Communicatie combinatiefunctionaris sport &
Cultuur

Doelgroep:
Projectomschrijving:
Doel en opdracht:

Basisscholen, sportaanbieders, BSO en andere geïnteresseerden.
Communicatie naar doelgroep en achterban
Achterban informeren en inspireren door de combinatiefunctionaris
Sport.
 2x per jaar nieuwsbrief Combinatiefunctionaris Sport & Cultuur
gemeente Maasgouw
 Facebook pagina Combinatiefunctionaris Sport
 Flyers / Posters op de scholen en sport locaties
 Artikelen in lokale en regionale bladen en websites.
 Banner beweegactiviteiten Maasgouw
Meer inwoners zijn bekend met de activiteiten van de
combinatiefunctionaris sport.
Kerngetallen
Verspreid onder belanghebbende en belangstellende.

Gepleegde acties:

Behaald effect:
Kengetallen:
Aantal participanten
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Project:

Menswel Welzijn erkend leerbedrijf

Doelgroep:
Projectomschrijving:

Stagiaires CIOS
Stichting Menswel Welzijn is geregistreerd als erkend leerbedrijf bij
SBB. Veelvuldig zijn stagiaires ingezet bij
sportstimuleringsactiviteiten. Zowel in de voorbereiding als bij de
uitvoering zijn de studenten van het CIOS actief en worden zij op
maat begeleid.
Opleiden van beroepskrachten en het efficiënt benutten van budget.
 Inzet CIOS stagiaires
 Stagebegeleiding
 Zonder deze “vele handen” zou het onmogelijk zijn een aantal
voornoemde activiteiten uit te voeren.
 Tegenover deze inzet/ helpende handen staat de investering in
tijd en in overhead ( werkruimte enz.) die Menswel levert om de
vele stagiaires en stagevormen te begeleiden c.q. in goede banen
te leiden

Doel en opdracht:
Gepleegde acties:
Behaald effect

Kengetallen:
Aantal participanten

4 stagiaires wekelijks, inzet stagiaires voor eenmalige projecten.
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