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Sportafspraken : 

Wekelijks 2 uurtjes beweging …  

… Beweging waarbij we in verschillende domeinen grenzen zullen verkennen en grenzen 

zullen verleggen.                                                                               

… Twee uurtjes opvoeding rond bewegend leren waarbij het belang van sporten, spelen en 

bewegen steeds duidelijker moet worden  

… Twee uurtjes van plezier beleven, leren winnen én verliezen, regeltjes, samenwerken en 

zoveel meer 

Zoals de voorgaande jaren zullen de sportlessen ook dit schooljaar weer wekelijks doorgaan. 

En ook nu proberen we met enkele sportafspraken deze sportlessen ordelijk en 

gedisciplineerd te laten verlopen. Dat houdt in: 

1) Sportkledij: De leerlingen zijn steeds in orde met de sportkledij! 

- Wit T-shirt (liefst basic wit) 

- Zwart shortje of legging (geen losse joggingbroek) 

- Sportschoenen (liefst allround voor zowel binnen- als buitenactiviteiten) 

- Sportieve sweater voor de koudere momenten 

 Wanneer leerlingen niet in orde zijn met de kledij (sandalen, laarzen, jurk,  enz) zullen 

ze voor hun eigen veiligheid ook niet kunnen deelnemen aan de les. (de reservekledij 

zal momenteel niet ter beschikking worden gesteld) 

 Een regelmatige wasbeurt van de kledij is aan te raden. 

 

2) Juwelen: Tijdens de les bewegingsopvoeding worden geen juwelen gedragen. 

Armbandjes, halskettingen, ringen, oorringen, e.d. worden voor de les uitgedaan en 

in de klas achtergelaten, dit voor ieders veiligheid! Brillen kunnen uiteraard wel (voor 

zover dit nodig is) en worden eventueel voorzien van een extra bevestiging. 

 

3) Afwezigheden: Leerlingen die niet deelnemen aan de les, voorzien steeds een briefje 

van de ouders (max 4 maal per schooljaar) of een doktersattest. Het briefje van de 

ouders geldt enkel voor 1 les. Het doktersattest kan voor meerdere lessen of langere 

periode worden uitgeschreven. Opgelet! Wanneer een leerling tijdens een periode 



van inactiviteit met doktersattest toch vroeger de sportlessen wil hervatten, dan kan 

dat enkel met een schriftelijke bevestiging. 

INDIEN DE LEERLING ALTERNATIEVE OEFENINGEN ZOU KUNNEN AFWERKEN TIJDENS 

DE LES BEWEGINGSOPVOEDING DIE EEN EVENTUELE REVALIDATIE KUNNEN 

BESPOEDIGEN , DAN MOGEN DIE ZEKER DOORGEGEVEN WORDEN.  

 

4) Woensdagnamiddagactiviteiten:  

Ook dit schooljaar proberen we in samenwerking met MOEV en sportdienst 

Geraardsbergen naschoolse sportactiviteiten te voorzien. De speciale situatie met 

corona-maatregelen zorgt echter voor heel wat moeilijkheden. Er wordt nog volop 

gewerkt aan een aangepast programma. Eens dit is uitgewerkt, worden jullie snel op 

de hoogte gebracht. 

 

5) Collegecross, sportdagen, … 

Deze activiteiten worden gezien de corona-maatregelen verplaatst naar het 2de en 3de 

trimester. Naast de collegecross wordt er ook voor elk leerjaar een sportdag 

voorzien. Later meer … 

 

6) Zwemmen: 

Dit schooljaar wordt er ook weer een zwemperiode voorzien. De kinderen voorzien 

zwemkledij dat aangepast is aan de regels van het Gaversbad (geen bikini, geen 

zwembroeken die de knie bedekken). Leerlingen met lange haren gebruiken een 

badmuts (of binden die samen). Een zwembrilletje is een interessant attribuut tijdens 

de zwemlessen. 

 

Sportieve groeten, 

Team MVG 


