Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O.
1. Voorwoord
Schrijf in je eigen woorden als vakdocent het voorwoord. Denk hierbij eens na over je eigen rol als
SSC-er? Zie je kansen voor jezelf en uiteraard voor de school? Vond je het afgelopen een goed
schooljaar en ben je tevreden? Vielen er zaken tegen en wat neem je mee voor het volgende jaar?
Noot: ik heb al eens eerder aangegeven dat het sportplan iets moet worden wat van jezelf is,!! Ik wil
dan ook graag van je weten wat jij vindt? Wees kritisch en objectief.

2. Inhoudsopgave plus pagina nummering
Maak een duidelijke inhoudsopgave:
1. Voorwoord
2. Inhoudsopgave
3. Inleiding
Pag. 1
4. Visie & doelstellingen van de school mbt sport
Pag. 2
5. Etc…

3. Inleiding
3.1 Achtergrondinformatie van de school over de schoolpopulatie.
 Aantal leerlingen verdeeld over de verschillende leerjaren;
 Totaal aantal klassen;
 Verhouding jongens & meisjes in aantallen en %;
3.2 Leerling verhoudingen qua niveau en het percentage allochtone leerlingen.
3.3 Beschikbare accommodatie dat ingezet kan worden voor sport.

4. Visie & missie van de school m.b.t. tot sport
Beschrijf kort wat de missie en visie is van de school & welke rol het beweegonderwijs hierin
heeft?
Missie:
Wordt ook wel mission statement genoemd. Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit
van een organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil
bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in
tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie.
Visie:
Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil
zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en
beschrijf je de gewenste droomsituatie. Om een visie voor je school te formuleren kan je jezelf de
volgende vragen stellen:
1. Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor
onze organisatie? Denk aan uitbreiding van locaties, instroomniveau leerlingen, verhuizing
school etc
2. Hoe ziet onze toekomst eruit en welke kansen biedt dit?
3. Welke ambities zijn er voor de langere termijn?

4. Terugblik
Kijk eens kritisch terug naar de afgelopen schooljaren en specifiek het afgelopen jaar?
1. Hoe verliep het sportproject het afgelopen schooljaar ten opzicht van de voorgaande jaren?
2. Heb je je doelstellingen wel of niet behaald? Beschrijf dit al volgt:
Doel 1: Minimaal 6 teams hebben meegedaan aan de competities
Behaald: ja
Opmerking: geef aan wat goed ging of beter kan? Bijvoorbeeld: 9 teams hebben
deelgenomen aan de competities. 6 m en 3 v. De positieve bijdrage van de trainer van ZVV
alsmede de betrokkenheid van Ado droegen hier aan bij.
Doel 2: etc
Behaald: etc
Opmerking: etc
3. Welke tendens zie je?
4. Hoe verliep de samenwerking met de trainers (JSC of trainers van andere organisatie)?
5. Hoe verliep je samenwerking met je collega’s?
6. Was er voldoende betrokkenheid van je collega’s en de directie?
Noot: de evaluatiegegevens van alle periodes worden je weer toegezonden zodat je inzicht hebt in
de resultaten van het afgelopen schooljaar (en schooljaren).

7. Wat wil de school bereiken met de inzet van de SSC in 2017?
Beschrijf wat je de algemene kwantitatieve en je kwalitatieve doelen zijn voor het komend
schooljaar?
Kwantitatief:
1. Hoeveel jongens & meisjes wil je bereiken met je activiteiten?
2. Hoeveel inactieve leerlingen denk je te bereiken? Hoe ga je dit meten?
3. Richt je je sportplan op de onderbouw en/of bovenbouw?
4. Output per periode in subjectieve aantallen en in % onderverdeeld in jongens/meisjes.
5. Hoe verhoud zich dit ten opzichte van het afgelopen jaar? Stijging of daling? Op basis
waarvan verwacht je een stijging of daling?
Kwalitatieve:
6. Welke accenten ga je (ver) leggen in het Sportplan 2017 en waarom?
7. Welk maatschappelijk(e) effect streeft de school na met het Sportplan 2017 waar het gaat
om gedragsverandering?
8. Indien van toepassing, met welke maatschappelijke organisaties (in het bijzonder de
sportverenigingen) werkt de school samen en wat is het doel van deze samenwerking?
9. Is er samenwerking met collega scholen en zo ja, wat doe je gezamenlijk?
10. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de doorstroming naar de georganiseerde –en
ongeorganiseerde sport? Welke initiatieven en inspanningen worden hierop ondernomen?

8. Resultaten 2017
Wat zijn je specifieke doelen voor het schooljaar 16/17 en beschrijf dit SMART?
Voorbeeld doelstelling 1
Specifiek: hogere deelname van meisjes uit groep 1 en 2 aan de sportactiviteiten
Meetbaar: we streven naar 60 meisjes = 30%.
Acceptabel: in schooljaar 15/16 hebben 25% van de meisjes uit groep 1 en 2 meegedaan.
Realistisch: een verhoging van deelname van meisjes met 5% is realistisch gezien het feit dat de 2Ejaars bekend zijn met de naschoolse activiteiten. Daarnaast hebben zich meer meisjes aangemeld
voor het 1e schooljaar.
Tijdgebonden: het schooljaar is opgedeeld in 3 perioden. In periode 1 en 2 willen we meer meisjes
gerichte activiteiten organiseren. In periode 3 zal het accent meer liggen op deelname toernooien &
competities.
Doelstelling 2 etc.

9. Activiteitenprogramma om bovenstaande resultaten te bereiken
Schema waarin staat:
1. Doelgroep;
2. Activiteit;
3. Periode (start en einde cursussen met weeknummers);
4. Tijdstip;
5. Accommodatie;
6. Aanbieder.

10. Media en PR
Wat gaat de school doen om de doelgroep te bereiken/ enthousiasmeren voor het
sport en op school? Welke middelen zet je in? Denk hierbij aan:
1. Magister
2. Website
3. Mede docenten
4. Mediascreens
5. Facebook/Twitter/Instagram
6. Posters & flyers
7. JSC / sportaanbieder
8. Mond tot mond
9. Introweek
10. Pauzesport
11. Schooluitwisseling (spelen van wedstrijden)
12. Deelname toernooien
13. Deelname workshops / side events (denk aan Ado)
Noot: kijk eens kritisch naar de media uitingen die in je school worden gecommuniceerd? Via welke
kanalen wordt er gecommuniceerd? Waar hang je wat op? Wie hangt wat op?

11. Interen communicatie & draagvalk
Hoe verloopt de interne communicatie?
1. SSC – overige (vak)docenten? Vindt er overleg plaatst?
2. SSC – directie ?
3. Met welke frequentie?
4. Word er een verslag gemaakt van de overleggen?

12. Financiën (voorbeeld)
1. Activiteiten (incl. competities
en toernooien)

Kosten

Inkomsten

€ 420,--

Budget gemeente € 420,--

€ 600,--

Budget gemeente € 600,--

1.2 Free running
Huur trainer € 50 x 12 wk

€ 600,--

VSD-gelden

1.3 Lacrose

€ 0,--

1.1 Voetbal
Huur trainer € 35 p/u x 12 wk
Huur accommodatie € 50 p/u x 12
wk

€ 600,--

1.4 etc
1.3 Deelname toernooien

€ 180,--

Eigen bijdrage LL à € 5,-- € 90,-Budget gemeente
€ 90,--

1.4 Deelname competities

€ 600,--

Eigen bijdrage LL à € 10-- € 600--

€ 50,-€ 150,-€ 250,--

Eigen middelen school € 50,-Budget gemeente € 150,-Eigen middelen school 250,--

€ 37.500

Subsidie combinatiefunctionaris € 27.500
Eigen middelen school € 10.000

2. Promotie
2.1 Posters A3
2.2 Deelname workshops
2.3 Aanpassen Facebook
2.4 etc

3. Organisatiekosten
Inzet SSC

Totaal

Totaal

13. Jaaragenda
Stel globaal jaarplan samen op basis van wanneer / wat /wie? Zie onderstaand voorbeeld:
Week Wat
34
 Introductieweek 1e jaar
 Gereed maken flyers/posters
35
 Promotie in de lessen betreffende periode 1
 Ophangen posters
 Uitdelen flyers
 Aankondiging Facebook
 Magister gereed
 Contact JSC
36
Start periode 1
37
Evaluatie eerste week periode 1
38
Aanpassingen doorvoeren nav evaluatie
39
SSC overleg
37
Aanleveren evaluatie periode 1

Wie
Vaksectie LO
SSC
Collega docenten
SSC
LO docent
Comm. Medewerker
SSC
SSC
Vaksectie LO
SSC
SSC
SSC

Noot: ik zal proberen (voor zover mogelijk) om data wb aanlevering evaluaties, SSC overleg, SSC uitje,
toernooien en competities aan je door te geven!

14. Tijdspad aanleveren Sportplan 2017
Datum
Voor 1
juni

Wat
Aanleveren 1e concept Sportplan 2017

Wie
Vaksectie LO / directie
SSC

10 juni
17 jun
1 juli

Reactie Sportsupport
Aanpassen op –en aanmerkingen Sportsupport
Definitief akkoord Sportplan 2017

Marco Hoogendijk
SSC
Marco Hoogendijk

