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Sportdienst in samenwerking
met kinderopvang
Damme

De achtergrond
Gemeente Damme wil in samenwerking met
de lokale partners het sportaanbod voor jonge
kinderen uitbreiden en verder uitwerken. De
sportdienst ziet in Multimove de ideale kans
om een samenwerking met de buitenschoolse
kinderopvang (BKO) op te starten. Daarnaast kan
de sportdienst via Multimove een samenwerking
met de scholen, sportverenigingen en het sociaal
huis creëren. Op die manier werken verschillende
lokale partners samen aan één project in plaats van
met elkaar te concurreren.

Waar en wanneer
De directies van de scholen en de buitenschoolse opvang beslissen in samenspraak dat de Multimove
lessen plaatsvinden na de schooluren op een dag dat er heel wat kinderen van die leeftijdsgroep in de
opvang aanwezig zijn. De verplaatsing van de kinderen wordt zo beperkt mogelijk gehouden en op elkaar
afgestemd.
De Multimovelessen vinden plaats in drie verschillende deelgemeenten op verschillende momenten. De
lessen starten op het moment dat de opvang begint.
• In één school vindt Multimove plaats in de ontspanningszaal aangezien er geen sportzaal in de buurt
is. Er wordt gesport op donderdagavond, wanneer de oudere kinderen studie hebben. Ouders moeten
daardoor maar eenmaal naar school rijden om hun kinderen op te halen. Op die manier creëert de
school een extra beweegaanbod voor de jongste kinderen, terwijl de oudere kinderen studie hebben.
• Twee scholen liggen vlak bij een sportzaal. De Multimovelessen van die twee scholen vinden gelijktijdig plaats in de sportzaal, op vrijdag. De school is die dag vroeger gedaan, waardoor zich meer jonge
kinderen in de buitenschoolse opvang bevinden.
Voor de les halen de begeleiders van de kinderopvang de kinderen op op een afgesproken plaats op
de speelplaats. De lesgeefster die is aangesteld door de sportdienst, gaat rechtstreeks naar de zaal en
wacht daar op de kinderen die met mama/papa meekomen. Kinderen die nadien nog naar de opvang
moeten, gaan mee met de begeleiders van de opvang, andere kinderen wachten bij de lesgeefster op
hun ouder(s).
• Eén school ligt te ver van de sportzaal verwijderd om er met jonge kinderen naartoe te kunnen
wandelen. Bovendien liggen de afdelingen ver uit elkaar. Om ook deze kinderen de kans te bieden
Multimove te volgen, vinden de lessen plaats op woensdagnamiddag. De kinderen die naar de opvang
moeten, worden met een bus opgehaald in de verschillende afdelingen van de school en afgezet aan
de opvang of sportzaal. De bus doet deze verplaatsing al jaren, het enige verschil is dat de bus nu ook
aan de sporthal stopt. Hierdoor kunnen de ouders kiezen of ze hun kind naar de opvang of naar de
Multimoveles brengen.
Naast de Multimovelessen die na de schooluren plaatsvinden, werkt één van de scholen een extra initi
atief uit. In één afdeling van de school zijn er tijdens de schooluren geen sportmogelijkheden. In samen
werking met het rusthuis, het OCMW, het Sociaal Huis en de sportdienst wordt voor die afdeling een
speciaal aanbod gecreëerd. Het maandelijkse beweeguurtje voor de bewoners van het rusthuis wordt een
Multimove-uurtje. De kleuters van de school in Damme gaan tijdens de schooluren naar het rusthuis om
samen met de bewoners te Multimoven. De leerkracht van de school en de bewegingstherapeut van het
rusthuis geven samen de Multimoveles.

De lesgevers
De Multimovelessen worden gegeven door een
lesgever aangesteld door de sportdienst en één of
twee lesgevers aangesteld door de buitenschoolse
kinderopvang. Alle begeleiders hebben de oplei
ding Multimovebegeleider tot een goed einde ge
bracht.
De begeleiders van de BKO hebben een goede
kennis over hoe ze het best omgaan met jonge
kinderen, terwijl de lesgeefster aangesteld door
de sportdienst de didactiek beter onder de knie
heeft. Deze samenwerking leidt tot een uitwisse
ling van enorm veel kennis. De begeleiders van
de BKO krijgen meer inzicht in de didactische
basisprincipes, terwijl de begeleider aangesteld
vanuit de sportdienst meer leert over de omgang
met jonge kinderen. De begeleiders van de BKO
gebruiken de verworven oefenstof ook in de da
gelijkse werking van de opvang. Dit systeem blijkt
zeer goed te werken.

De aanpak
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Informeren
• Mailing vanuit de sportdienst naar alle scholen, sportverenigingen en buitenschoolse
kinderopvang in Damme
• Uiteenzetting van Multimove tijdens de algemene vergadering van de sportraad. Er
wordt gepeild naar de interesse en medewerking van sportclubs
• Uiteenzetting van Multimove aan de directies van scholen. Er wordt gepeild naar hun
interesse en medewerking
• Uiteenzetting van Multimove aan de verantwoordelijke van de buitenschoolse opvang
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Aftasten van mogelijkheden
• De deskundige sport bespreekt de verschillende mogelijkheden in de verschillende
scholen
• Ideeën samenleggen en de haalbaarheid bekijken
• De directie legt de mogelijkheden voor aan leerkrachten en ouderraden, de verant
woordelijke BKO, de begeleiders BKO en het bestuur
• De verschillende schepenen (onderwijs, kinderopvang en sport) worden op de hoog
te gebracht van de beslissingen
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Informeren en sensibiliseren van begeleiders BKO
• Toelichting door de deskundige sport aan alle personeelsleden BKO en de mogelijk
heid creëren tot het stellen van vragen
• Overlegmoment met de begeleiders BKO die interesse tonen om Multimove te geven
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Informeren ouders
• Nog voordat het definitieve programma vaststaat, wordt Multimove al opgenomen in
de nieuwsbrieven van de scholen om te peilen naar de reacties van de ouders
• Ook bij de ouders van kinderen in de BKO wordt vooraf gepolst naar hun mening
• Promotie voeren door verspreiding van flyers via de scholen en BKO, ophangen van
affiches in scholen en openbare gebouwen, info op website en Facebookpagina

De taakverdeling
Sportdienst en lesgever aangesteld door sportdienst
• Algemene coördinatie
• Lesplan opstellen en inhoud van de lessen bepalen in samenspraak met
de begeleiders BKO
• Inschrijven en inschrijvingsgeld ontvangen van kinderen die niet naar
de opvang gaan
• Aanwezigheden bijhouden
• Als aanspreekpunt fungeren voor de ouders
• Vergoeding lesgever aangesteld door sportdienst
• De verantwoordelijke van de sportdienst springt sporadisch binnen om
na te gaan of alles vlot verloopt
Buitenschoolse kinderopvang
• Inschrijven kinderen die naar de opvang gaan (op andere dagen of na de
Multimoveles)
• Inschrijvingsgeld ontvangen van kinderen die zijn ingeschreven bij de
opvang
• Voorzien van één of twee begeleiders tijdens de Multimovelessen (af
hankelijk van het aantal deelnemers)
• Organiseren van beweegmomenten in de dagelijkse werking van de op
vang, naast de Multimovelessen
Scholen
• Ter beschikking stellen van accommodatie
• Promotie voeren en communiceren naar ouders
De stad geeft de voorkeur aan deze werkwijze. Op deze manier zijn er
nog voldoende kinderen in de BKO aanwezig, en dat is belangrijk voor de
subsidies.

De valkuilen
Lesgevers/begeleiders
Niet alle begeleiders van de BKO zijn er voorstander van om Multimovelessen te geven.
Verplicht ze niet. Ze moeten zich er goed bij voelen en de lessen ook echt willen geven.
Dat ze nooit alleen voor een groep zullen moeten staan, bleek voor hen zo’n geruststel
ling dat ze instemden met hun taak. Op deze regel wordt op één locatie een uitzondering
gemaakt: de begeleidster in kwestie geeft al jaren kleuterturnen en is vertrouwd met de
doelgroep.
Ouders
Maak op voorhand goede afspraken over het al dan niet toelaten van ouders in de sport
zaal. Laat ouders bij voorkeur niet toe in de sportzaal omdat de kinderen dan snel ver
strooid zijn. De ouders kunnen altijd terecht in de cafetaria. Maar zelfs als de ouders aan
het raam in de cafetaria naar hun kinderen staan te kijken, zijn er altijd kinderen die naar
hen toelopen.
Het is niet altijd gemakkelijk om in te grijpen, de ene ouder is gefrustreerd als zoon/
dochter steeds wegloopt, de andere ouder kijkt raar op als je zoon/dochter niet naar hem
laat komen.

De succesfactoren
• Voor heel wat kinderen zijn de begeleiders van de BKO bekende gezichten. Het is dan
ook een meerwaarde om de begeleiders BKO in te schakelen tijdens de lessen, zeker
voor de jongste kinderen. Aan de andere kant kennen de begeleiders van de opvang
de kinderen ook, waardoor ze meteen op een juiste manier op hen kunnen inspelen.
Bovendien moet er niet meteen gezocht worden naar een vervanger wanneer een les
gever wegvalt. De BKO kan dan zorgen voor een extra begeleider.
• De opleiding Multimovebegeleider stelt de begeleiders BKO in staat bewegingslessen
te geven. De Multimove-lesgevermap is hierbij een goede inspiratiebron en leidraad.
• De goede samenwerking met de scholen is een meerwaarde. De directie kan kinderen
en ouders gemakkelijk verwittigen wanneer er op het laatste nippertje iets wijzigt.
• Duidelijke afspraken van bij de start en een goede communicatie leiden tot een vlotte
samenwerking tussen alle partners.

 Toekomstplannen
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