Alles in Beweging
Scholing en advies op het gebied van
bewegen op school
Een samenwerkingsverband tussen:
✓ ‘Stroes in Beweging’ van Hans Stroes
✓ ‘van Gelder in Beweging’ van Wim van Gelder
✓ ‘Goedhart in Beweging’ van Bastiaan Goedhart
✓ ‘Ster[k] van Jeanette Steen
De scholings- en adviesbureaus richten zich op de spel- en bewegingsontwikkeling
van het kind.
Door leerkrachten te scholen in bewegingsonderwijs, bewegen en spelen op het
schoolplein, handschriftonderwijs en Motorische Remedial Teaching, hopen we bij
te dragen aan een positief speel- en beweegklimaat op school, in de buurt en bij
sportactiviteiten.

De 7 hoofdthema van Alles in Beweging

Op weg naar een omgeving die kinderen boeit, in beweging brengt en in beweging houdt.
Advisering, scholing en coaching van leerkrachten, scholen, directies, besturen,
sportservicebureaus en gemeenten op het gebied van:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbeteren van het bewegingsonderwijs
ontwikkeling vakwerkplan bewegingsonderwijs
verbeteren van het handschriftonderwijs
implementeren van de methode basislessen in
scholen, sporthallen, gemeenten en besturen
verbetering van de speelmogelijkheden op
schoolpleinen m.b.t. de activiteiten, begeleiding en inrichting
veiligheid een aansprakelijkheid m.b.t. bewegingsonderwijs,
schoolpleinen, sportdagen, schoolreisjes etc.
dynamischer maken van de schooldag & bewegend leren

Schoolorganisaties en schoolteams kunnen op maat bediend worden op hun
eigen locatie. Via een intakegesprek wordt bekeken wat de meest geschikte
vorm en inhoud is. Meestal worden de activiteiten, naast inhoudelijk boeiend,
ook als ‘teambuildend’ ervaren.
Noord- en Oost-Nederland
Stroes in Beweging
DRACHTEN
hans@stroesinbeweging.nl
06 – 45 31 97 78

West- en Zuid-Nederland
Van Gelder in Beweging
HEILOO
wim@vangelderib.nl
06 - 46 00 29 89

Alles in Beweging www.allesinbeweging.net
volg ons op FB & Instagram

Nationaal & internationaal
Goedhart in Beweging
UITGEEST
bastiaan.goedhart@inholland.nl
06 – 15 27 95 80
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Producten Alles in Beweging
Bewegingsonderwijs

Schoolplein en buitenspelen

Leerlingvolgsysteem en Motorische remedial teaching

Handschriftonderwijs

Dynamische schooldag / bewegend leren

Bestellen via allesinbeweging.net/bestellen
Alles in Beweging www.allesinbeweging.net
volg ons op FB & Instagram
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