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Sportdienst betrekt
de kinderopvang bij Multimove
Gooik

De achtergrond
De buitenschoolse kinderopvang (BKO) is vragende partij om op woensdagnamiddag en tijdens de
vakanties een centrale opvang te voorzien. Die zou
er komen in de plaats van één opvang per school
waarbij maar al te vaak slechts een beperkt aantal kinderen aanwezig is. Bovendien wil de opvang
meer werken op maat van kinderen en hen meer
leeftijdsgebonden en kwalitatieve activiteiten aanbieden.
In dezelfde periode wil ook de sportraad een
initiatief opstarten waarbij gewerkt wordt rond
een gevarieerd en breed motorisch spectrum voor
kinderen via een naschools sportaanbod.
De gemeente kan via Multimove aan beide vragen
tegemoetkomen.

Waar en wanneer
De Multimovelessen vinden plaats op woensdagnamiddag meteen na de schooluren in het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen (zowel binnen als buiten). De
kinderen gaan te voet of worden met een busje aan de scholen opgehaald. De gemeente financiert dit busje. Na de Multimoveles halen de ouders hun kinderen op
aan de sporthal of gaan de kinderen te voet naar de kinderopvang in de nabijgelegen school.
Voor kleuters wordt gestart met lessen in twee groepen. Elke groep telt ongeveer
vijftien deelnemers en heeft een vaste lesgever. De begeleiding van de BKO ondersteunt waar nodig. De les duurt 45 minuten. Aangezien de lesgevers gebruikmaken
van de verschillende mogelijkheden van de zaal en de buitenterreinen, doen de
kinderen ervaringen op in verschillende omgevingen.
Tijdens de Multimoveles van de kleuters hebben de kinderen van de lagere school
vrij spel in het aanpalende danszaaltje of op de buitenterreinen. Af en toe wordt in
het kader van een themales geknutseld tijdens het vrij spel. Na de sessie van de
kleuters volgen de kinderen van de lagere school een Multimoveles van 45 minuten.
Ook kinderen ouder dan acht jaar - een kleine minderheid - volgen deze lessen uit
praktische overwegingen en genieten dus ook een extra beweegmoment.
Alle kinderen die op woensdagmiddag in de kinderopvang aanwezig zijn, nemen
deel aan de Multimoveles. Hierdoor bereiken we ook kinderen/ouders die niet
sportminded zijn of kinderen die anders niet in het reguliere sportaanbod terechtkunnen.

De lesgevers
We werken met twee vaste lesgevers, beiden
bachelors LO, met een Vlabuscontract. Zij
werken de lesvoorbereidingen uit en voorzien
samen met de verantwoordelijke BKO themalessen gekoppeld aan de sint, kerst, carnaval,
…
Om afwezige lesgevers te vervangen doet
de gemeente een beroep op een aantal losse
(back-up) lesgevers. Dat zijn voornamelijk
studenten LO, ervaren lesgevers uit sportclubs of lesgevers met didactische kwaliteiten
en ervaring met jonge kinderen.
De begeleiders van de BKO ondersteunen de
lesgevers tijdens de lessen, door onder andere de veiligheid te bewaken, te helpen bij
toiletbezoekjes, het materiaal klaar te zetten,
toezicht te houden tijdens vrij spel, …. De
aanwezigheid van de begeleiders van de BKO
heeft tot doel ervaring op te doen om op termijn ook zelf les te kunnen geven. Daarnaast
verzorgen zij de opvang voor en na de les.
Tijdens de vakanties verzorgen de begeleiders van de BKO een Multimoveaanbod in de
opvang.

De aanpak
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De sportdienst licht het Multimoveconcept toe aan de begeleiders BKO en plant een
overleg over de invulling van Multimove
• Afspraak om alle aanwezige kinderen te laten deelnemen aan de Multimoveles
• Centraliseren van de kinderopvang op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties
kan leiden tot een gediversifieerd aanbod dat leeftijd- en interessegebonden is
• Vernieuwende kwaliteitsvolle invulling van de kinderopvang met de boodschap om
niet-sportspecifiek te bewegen
• Zelf initiatief nemen om tijdens verlofperiodes beweegactiviteiten te organiseren
• Aanvullende activiteiten aanbieden tijdens opvanguren, bv. knutselen voor themalessen
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De sportdienst licht Multimove toe aan lesgevers
• Overleg met de lesgevers in functie van hun lesopdracht (invulling van de lessen,
ondersteuningsvormen via de Multimovewebsite en sportdienst, …)
• Goede afspraken maken rond werkmethodieken zoals het werken via een centraal
Google Drive-document voor het noteren van aanwezigheden, thema’s, gebruik materialen en accommodatie
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Lesgevers en begeleiders BKO volgen een opleiding Multimovebegeleider van de
Vlaamse Trainersschool
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Communicatie naar ouders over één centrale opvang op woensdagnamiddag en de deelname van alle kinderen aan het bewegingsaanbod. De BKO en de scholen communiceren
via info in nieuwsbrieven en op de website, het uitdelen van flyers met het Multimove‑
aanbod bij de start van het schooljaar, …
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Vastleggen van de verplaatsing van school naar de Multimoveles: met de bus of te voet
in functie van de afstand
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Duidelijke taakafbakening tussen de opdracht van de lesgevers en de taken van de
BKO-begeleiding. Regelmatig overleg tussen de coördinator BKO en de sportdienst om
zaken snel bij te sturen (vooral bij de start van de lessenreeks)
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Multimove als vast agendapunt tijdens intern overleg BKO

De taakverdeling
Sportdienst
• Coördinatie
• Reserveren accommodatie en voorzien van voldoende
materiaal
• Lesgevers zoeken, contact met hogeschool Parnas (studenten
LO/stage)
• Lesinhoud (i.s.m. Vlabuslesgevers)
• Aanspreekpunt voor lesgevers
• Promotie: website, artikel in ‘Info Gooik’ en regionale pers,
spandoek en beachvlag, T-shirts lesgevers, flyers en affiches
verspreiden via de scholen, sportcentrum, bib, …
Op plaatsen waar jonge gezinnen komen, open lesdag, …
BKO
• Coördinatie
• Opvang voor en na de les
• Ondersteuning tijdens de lessen: veiligheid, toilet, klaarzetten
materiaal, toezicht tijdens vrij spel, … en op termijn ook zelf
lesgeven
• Aanspreekpunt voor ouders
• Multimoveaanbod tijdens de vakanties
• Promotie: info in nieuwsbrief BKO, flyers worden uitgedeeld
aan de ouders, mond-tot-mondreclame
Jeugddienst
• Promotie
• Ondersteunende coördinatie (back-up)

De valkuilen
Het goed ondersteunen van de begeleiders van de BKO is zeer
belangrijk. Stel een persoon binnen de BKO aan als drijvende
en motiverende kracht voor de begeleiders. Probeer de begeleiders in te schakelen tijdens de lessen. Dit is geen gemakkelijke opdracht aangezien zij hiervoor geen grondige opleiding
hebben genoten en didactisch niet zo sterk staan. Via kleine
(veiligheids)opdrachten kan je hen meer betrekken bij de lessen zelf en hen kleine opdrachten toevertrouwen.

De succesfactoren
Via een samenwerking met de BKO
• bereik je kinderen die niet behoren tot het standaard
sportpubliek,
• realiseer je sectoroverschrijdende doelstellingen,
• kan je het belang van bewegen overbrengen op de
begeleiders BKO.
Een gecentraliseerde opvang geeft bovendien de mogelijkheid
om een kwalitatief, leeftijdsgebonden aanbod te creëren en
niet enkel voor bewegen. Denk aan huiswerkbegeleiding op
maat, knutselactiviteiten, spelvormen, …
Zorg voor goede lesgevers. Bachelors/masters LO zijn een
pluspunt maar geen must. Gedreven en creatieve begeleiders
die sportminded zijn kunnen aan de hand van de aangereikte tools (o.a. de lesgevermap) jonge kinderen op een speelse
manier aan het bewegen krijgen … en daar draait het toch allemaal om!

 Toekomstplannen
 Toekomstplannen
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