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Met de sportieve opening van het schooljaar maken we scholen en sportclubs enthousiast voor een jaar lang 
samen bewegen! Dit om sporten voor kinderen leuker te maken en het voor scholen en clubs makkelijker te 
maken om samen te werken, zodat elk kind een passende beweeg of sportomgeving vindt. 

Vrijdag 28 september is tevens de European School Sport Day (ESSD) van de Europese Week van de Sport. De 
ESSD is een antwoord van de EU op de alarmerende afname in sport en bewegen van jongeren in haar lidstaten. 
Ook in Nederland zijn er grote zorgen over de bewegingsarmoede van kinderen en het gebrek aan motorische 
vaardigheden om een leven lang plezier in bewegen en sport te hebben. De sportwereld heeft alarm geslagen: 
Nederlandse kinderen zijn kampioen stil zitten! Samen gaan we de strijd aan: www.ikbeweegmee.nl. 

Geeft jouw school ook een High5 voor een sportief schooljaar? Doe dan mee met de sportieve opening van het 
schooljaar in de Nationale Sportweek!

Waarom een sportieve opening van het schooljaar?

Vijf redenen om mee te doen
Met de sportieve opening in de Nationale Sportweek zetten we sport en bewegen op school in de schijnwerper

We zorgen voor FUN, zodat kinderen met plezier aan activiteiten kunnen deelnemen

We promoten sport en bewegen als gezonde leefstijl voor een leven lang leren

We bevorderen inclusie door sport en het ontwikkelen van sociale competenties

We verbinden 28 september met andere Europese landen en wordt het een grote schoolsportdag!

15 dagen lang een groot sportfeest! 
 

Van 15 tot en met 29 september

http://www.ikbeweegmee.nl


www.nationalesportweek.nl

Waarom een sportieve opening van het schooljaar? Het 7-stappenplan voor jouw school

Stap 1: Maak enthousiast!
Wek interesse op je school om het schooljaar sportief te openen. Samen sporten verbindt, en leert kinderen 
omgaan met elkaars verschillen, samen plezier maken en vriendschappen bouwen. Minder stilzitten en meer 
bewegen zorgt voor een vitale samenleving met directe positieve gevolgen voor leerprestaties op school: 
Bewegen en sport maakt kinderen fit for life.

Stap 2: Kies je team
Ontdek wie wil helpen. Je lokale partners (buurtsportcoaches, sportclubs, sportbedrijf) staan klaar om samen te 
werken. Met de Nationale Sportweek promoten we samen de sport! Clubs helpen graag mee om kinderen een 
sport te laten ontdekken die bij hun past, ook op school! In de Natione Sportweek zijn er in jullie gemeente en wijk 
tal van activiteiten! Kijk op www.nationalesportweek.nl welk events sportclubs hebben aangemeld. 

Stap 3: Plan een datum of dag
Vier samen met ons op 28 september de sportieve opening, of kies een dag in de Nationale Sportweek 
die beter past bij jouw school, jouw gemeente!

Stap 4: Bedenk een activiteit
Met deze drie voorbeelden maken we meedoen aan de sportieve opening van het schooljaar makkelijker en leuker, 
met de voorbeelden in de bijlage ben je startklaar!

Kan altijd: start de schooldag met een warming-up: de 10@10 Challenge

Lekker buiten spelen: stoepkrijt obstacle run op het schoolplein 

FUN beweegparcours in de gymzaal of schooltrail door de hele school/omgeving

Stap 5: Denk vooruit
Plaats de sportieve opening nu al in de jaarkalender van de school en vraag alvast een spandoek aan van 
de Nationale Sportweek voor je Sportieve opening: Op www.nationalesportweek.nl onder doe mee als school 
ontvangen de 1e 100 scholen die zich aanmelden het spandoek gratis!

http://www.nationalesportweek.nl
http://www.nationalesportweek.nl


##NSW2018 #BEACTIVE  #ESSD

Stap 6: Promoot jouw event!
Laat ouders, de buurt, de stad, maar ook heel Nederland en Europa zien dat je het schooljaar sportief opent. Op 
elke en logische manier die bij je school past. Vergeet niet bij je social posts de hashtags #NSW2018 #ESSD en 
#BeActive te gebruiken

Zij hebben er zin in, jullie ook? 

##NSW2018 #ESSD #BEACTIVE

Stap 7: Start sportproeven!
Kinderen willen zelf ontdekken welke sport ze leuk vinden. Ook dit jaar is er 
weer een AH Sportactie, die start in de NSW en waarmee kinderen 9 weken 
lang gratis kunnen sportproeven. In de week van 17 t/m 30 september 
ontvang je bij elke keer boodschappen doen een sportvoucher en deze voucher 
is twee keer gratis sporten waard. Hiermee kunnen kinderen samen met hun 
ouders een leuke sportactiviteit zoeken en boeken op www.ahsportactie.nl. 
Sportclubs zetten hier hun activiteiten in de etalage.

Sportproeven kan het hele schooljaar door clubs uit te nodigen sportlessen op school te komen geven. Scholen 
die sport en bewegen structureel verankeren volgen daarvoor de gezonde school aanpak: www.gezondeschool.nl

http://www.ahsportactie.nl
http://www.gezondeschool.nl


Mail ons via info@nationalesportweek.nl

WhatsApp naar 06 - 82 48 87 68

Chat met ons via de website! 

 Stuur een tweet naar @SportSupport_nn

Hoe kun je ons bereiken? 

Wij helpen je graag verder!

Het NOC*NSF Sport Supportteam
Op www.nationalesportweek.nl vind je goede voorbeelden en handige downloads. Ook vind je daar contactgege-
vens voor lokale contactpersonen van de gemeente en bij de sportbond.

Heb je vragen over deze toolkit of over de Nationale Sportweek? Of kan je onze hulp wel gebruiken? Neem dan  
contact op met het NOC*NSF Sport Supportteam. Wij staan elke week voor je klaar van maandag t/m vrijdag 
tussen 09:00 en 17:00. Dat betekent dat je vaak direct - of later diezelfde dag - al een antwoord hebt. En sowieso 
altijd binnen drie werkdagen! 

Je kan op vier verschillende manieren contact met ons opnemen: e-mailen, chatten, Twitteren of WhatsAppen.  
Heb je liever telefonisch contact, mail dan ons jouw vraag + telefoonnummer. We bellen je dan zo snel mogelijk 
terug!

Heb je een leuk sportverhaal van de afgelopen Nationale Sportweken of mooie voorbeelden voor activiteiten die 

Bekijk op de volgende pagina de bijlage!



De 10@10 Challenge
Om 10 uur ‘s morgens 10 minuten bewegen
Dat kan je elke dag in de Nationale Sportweek doen
Op 26 september tijdens de Internationale Fitnessdag 
In de Europese Week voor sport daagt Rico Verhoeven 
je uit voor de 10@10: om 10.00 uur 10.000 kinderen 
10 minuten laten bewegen
Meldt jouw school aan en win een workout met Rico

Een mooie warming up voor de Sportieve Opening van het schooljaar

#BIJLAGE

Voorbeelden
Kan altijd: 10@10 Challenge
Lekker buitenspelen: Stoepkrijt Obstacle run
Sportieve opening: FUN Beweegparcours in de gymzaal

Laat kinderen hun eigen obstacle 
parcours op het schoolplein tekenen en 
hun eigen moeilijkheidsgraad toevoegen 
aan dit leuke voorbeeld: 

Obstacle run voor op het schoolplein

Of bekijk het filmpje hier om te zien hoe 
het er in de praktijk uit ziet! 

https://playtivities.com/sidewalk-obstacle-course/


FUN beweegparcours

Benodigde materialen
- Twee keer vier lintjes
- Twee klimrekken/wandrekken
- Twee lange matten
- Touwen
- 17 hoepels
- Acht kleine matjes 
- Twee kasten
- Twee trampolines
- Eén dikke mat
- Zes banken
- Twaalf pionnen
- Twee korven

www.nationalesportweek.nl



Uitleg FUN beweegparcours

- De klas splitst zich op in minimaal twee groepen (afhankelijk van de grootte van de klas)
- Twee groepen strijden tegen elkaar op hun eigen parcours dat identiek is aan die van de tegenstander (naast 
elkaar gelegd).
- Iedere groep heeft een eigen kleur lintjes die boven het klimrek/wandrek zijn vastgebonden.
- De groep begint onderaan het klimrek/wandrek. Op teken van de docent pakt het kind zonder in de apensloot (van 
de lange mat af) te 
stappen het slingertouw waarmee hij/zij in het klimrek/wandrek omhoog klimt. Er van uitgaande dat touwen bij 
een school zich bij het klimrek/wandrek bevinden. Mocht dit niet zo zijn, dan komt het touw slingeren op een ander 
moment in het parcours terug en klimt het kind alleen in en uit het rek (let op: springen mag niet!).
- Het kind klimt tot de hoogte waarbij het hem/haar lukt 1 lintje uit het klimrek/wandrek los te knopen. Het kind 
doet het lintje om waarna 
hij/zij met het touw naar de overkant van de apensloot slingert en op de lange mat aan de overkant van de 
apensloot belandt.
- Vervolgens springt het kind vanaf de mat met twee benen tegelijk om en om in de 4 hoepels die achter elkaar 
liggen om het apenmoeras te trotseren.
- Het kind neemt een kleine aanloop op de kleine mat die in het verlengde van de hoepels ligt en springt via de 
trampoline op of over de apenheuvel (kast) heen. Let op: i.v.m. de veiligheid kan je de trampoline ook weg laten en 
de kinderen gewoon over de kast laten klimmen. Dit is ook afhankelijk van de groep kinderen.
- Het kind belandt op de dikke mat en rent door naar het tijger onderdeel om onder de apenbrug door te tijgeren.
- Na de apenbrug komt het kind aan bij het ‘Boter, Kaas & Eieren spel’ waar hij/zij het lintje in 1 van de 9 hoepels 
mag leggen. Let op: Dit is het enige onderdeel op het parcours wat 1 keer is uitgezet. Dit omdat het team dat als 
eerste 3 lintjes op een rij legt (verticaal, horizontaal of diagonaal), wint. 
- Na het lintje te hebben neergelegd, rent het kind links- of rechtsom (afhankelijk van welk team het is) om de pion 
heen naar de bank.
- Op de bank staan 4 pionnen waar het kind 4 hazensprongen omheen maakt.
- Het kind rent door naar het kleine matje om een voorwaartse koprol te maken en eindigt bij de korf waar hij/zij de 
bal uitpakt om vervolgens de pion die 6 meter verderop (op z’n kop!) staat om te schieten. Dit mag ook een paaltje 
vanuit het paaltjesvoetbal zijn.
- Het kind heeft 1 kans om de pion om te schieten. Lukt dit? Dan mag het volgende kind 2 lintjes meenemen om in 
het ‘Boter, Kaas en Eieren spel’ neer te leggen. 
- Na het schot van het kind, rent hij/zij door naar het team dat bij het klimrek/wandrek wacht en tikt het volgende 
kind aan dat het parcours mag gaan afleggen.
- Let op: Ieder team krijgt 4 lintjes. Wanneer het na deze pogingen niet gelukt is om ‘Boter, Kaas en Eieren’ te leggen, 
mogen de kinderen die daarna komen de lintjes die al in het spel liggen verplaatsen (gezien er 8 lintjes in het spel 
zijn, blijft er altijd 1 vakje vrij). Dit betekent dus dat het kind geen lintje meer uit het klimrek/wandrek hoeft te halen, 
maar de bovenste rand van het rek moet aantikken. Is tijdens het schieten de pion omgeschopt door het vorige 
kind? Dan mag het kind 2 lintjes verleggen.
Als 1 van de teams boter, kaas en eieren heeft gelegd, heeft dit team een punt verdiend. Hierna kan het spel 
opnieuw worden gespeeld. Je speelt tot 1 van de teams bijvoorbeeld 10 punten heeft behaald.

##NSW2018 #BEACTIVE #ESSD


