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‘Waarin een kleine school groot kan zijn!’
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Vanuit de directie
Aan het einde van het schooljaar is iedereen natuurlijk benieuwd hoe de groepsbezetting in het
nieuwe schooljaar er uit komt te zien. Het is altijd weer even puzzelen en uitdenken, helemaal nu juf
Annette een andere baan heeft. Ik had gehoopt u vandaag een compleet en volledig plaatje te
kunnen presenteren, maar dat lukt helaas nog niet. Gelukkig zijn de meeste zaken wel afgestemd,
maar de groepsbezetting is nog niet definitief. In de bijlage vindt u de formatiespecial met alle
informatie erop. Leest u het goed door? Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het
graag natuurlijk.

Belangrijke data







Woensdag 11 juli: luizencontrole
Woensdag 11 juli: zomerfeest/afscheid juf Annette
Donderdag 12 juli: schoonmaakavond.
Vrijdag 13 juli: excursie naar het bos, midden- en onderbouw.
Woensdag 18 juli: musical bovenbouw. 's Morgens voor groep 1 tot en met 5.
Zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september: zomervakantie.

Algemene informatie vanuit school
Te leen gevraagd
Houtbrander om te schrijven in hout.
Musical
Te leen gevraagd: wit rood afzetlint (of rood wit)
Weerbaarheidstraining groep 3/4
Vanuit De Deel wordt er voor kinderen van 6 t/m 8 jaar een weerbaarheidstraining aangeboden. De
Rots en Water training. Deze vindt plaats in september. Het is voor alle kinderen uit de gemeente
Ten Boer. In de bijlage meer informatie. U kunt zich nu al opgeven!
Schoonmaakavond
Op donderdag 12 juli, vanaf 19.00 uur, is er de halfjaarlijkse schoonmaakavond op De Til. Tijdens
deze avond willen we de grote of extra schoonmaakklussen oppakken, dingen waar de
schoonmaaksters niet dagelijks aan toe komen. Zo zorgen we aan het einde van het jaar dat het
opgeruimd en schoon is en dat we in het nieuwe schooljaar fris kunnen starten. We gaan er vanuit
dat iedereen tenminste één keer komt helpen per schooljaar. Beide keren mag natuurlijk ook! We
hopen dat u wilt komen helpen. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar Myla Uitham, dan
weten we even op hoeveel mensen we kunnen rekenen: uitham@ziggo.nl We rekenen op jullie
hulp!

Afscheid Meester Arjen
Meester Arjen neemt voor De Til afscheid als gymmeester dit schooljaar. Hij blijft binnen de
gemeente Ten Boer nog wel actief, maar zal niet meer de gymlessen op de Til en de sportinstuif in
Thesinge verzorgen. Er is een nieuwe gymmeester, Willem Kluin. Hij werkt net als Meester Arjen voor
het Huis voor de Sport en B-Slim.
Zomerfeest
Op woensdag 11 juli is het zomerfeest. We willen van deze dag gebruik maken om met de school iets
leuks te doen onder schooltijd en juf Annette in het zonnetje te zetten. Eén van de activiteiten is een
feestelijke pannenkoekenlunch. Het lijkt ons leuk dat de kinderen van de midden- en bovenbouw
pannenkoeken bakken voor de onderbouw, én voor de ouders want die zijn ook welkom voor de
lunch. Het zou fijn zijn wanneer het bakken bij ouders thuis zou kunnen, op woensdagmorgen vanaf
ongeveer kwart over 10, in twee- of drietallen. Zo kan iedereen zijn bijdrage leveren en kunnen we
daarna samen eten. Wilt u uw tijd, keuken en pannen hiervoor beschikbaar stellen, geef het dan
even door aan één van de juffen!
Ouders die mee willen lunchen zijn om 12 uur van harte welkom op het schoolplein.
Over een aardigheidje voor juf Annette hebben de ouders donderdag een berichtje gekregen.

Jarig
Geen jarigen deze week.

Uit de groepen
Bovenbouw
Huiswerk muiswerk
Zelf kiezen
Musical "Betoeterd"
Woensdag 18 juli speelt de bovenbouw om 09:00 uur voor de kinderen van groep 1 tot en met 5,
uitgenodigde peuterspeelzaalkinderen en ouderen van de Naoberstee en een ieder die ook wil
komen kijken de musical.
's Avonds om 19:00 uur zijn ouders, familie, verzorgers, oppas, etc. welkom en andere genodigden.
Zou u voor de jongere broertjes en zusjes die de musical 's ochtends hebben gezien oppas kunnen
verzorgen? Lukt dit niet, wilt u dan even overleggen met juf Jessica.
Bent u niet voor 's avonds uitgenodigd, maar wilt u dan graag kijken dan kunt u dat aangeven bij juf
Jessica.
Middenbouw
Apps voor in de zomer
Bijna alle leerlingen hebben de tafels gehaald die horen bij de groep waarin ze zitten. Dat is erg knap!
Het is belangrijk dit in de zomervakantie niet weg te laten zakken. Er zijn leuke apps voor op de
telefoon of I-pad om ze te blijven oefenen.
Dit geldt ook voor het lezen: een tijd geleden hebben de leerlingen info over de gratis "vakantiebieb"
app meegekregen. Er staan erg leuke, moderne kinderboeken op om te blijven lezen in de zomer!
Vanaf 1 juli te downloaden.
Middenbouw en Onderbouw
Excursie naar het bos
Vrijdag 13 juli gaan wij met de onderbouw en middenbouw op excursie naar buitencentrum het
Drents-Friese Wold. De kinderen gaan in 2 groepen op excursie met een boswachter en daarna lopen
we met zijn allen het blote voetenpad. We vertrekken om 8:25 uur vanaf school en verwachten rond
14:00 uur weer terug te zijn. De kinderen van groep 1 zijn vrij, maar zijn van harte welkom om mee te

gaan. We horen wel graag van tevoren of de kinderen van groep 1 wel of niet meegaan. We hebben
genoeg ouders/oma's om met ons mee te gaan. Heel fijn!
Wat moeten de kinderen meenemen/aandoen:
 Schoenen waarmee je door het bos kunt lopen.
 Fruit en lunchpauze eten en drinken (wat ze normaal ook meenemen naar school)
 Eventueel extra drinken
 Droge sokken en broek
 Bij mooi weer zonnebrandcrème (thuis alvast insmeren)
Onderbouw
KNRM
Het einde van het schooljaar is in zicht. In de vakantie gaan we vaak zwemmen, leuk, maar het kan
ook gevaarlijk zijn. Daarom willen we in de week van 9 t/m 13 juli aandacht besteden aan de KNRM
(Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) met filmpjes, boekjes en kleurplaten. De KNRM
wordt gerund door vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften. Daarom leek het ons leuk om een
flessenactie te houden. Zo kunnen wij geld inzamelen voor het KNRM. De kinderen kunnen de lege
flessen meenemen naar school, de opbrengt hiervan gaat naar de KNRM. Sparen jullie mee?

Rondom de Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Monitoring B-Slim
Het afgelopen schooljaar 2017-2018 hebben de leerlingen van de Til en andere basisscholen uit de
gemeente deelgenomen aan de Bslim activiteiten. Deze activiteiten werden georganiseerd door de
brede vakleerkrachten, buurtsportcoaches in samenwerking met o.a. studenten van de ALO
Groningen. Het lectoraat van het Instituut voor Sportstudies heeft evenals voorgaande jaren zorg
gedragen voor de monitoring van ervaringen en mogelijke gevolgen van deze activiteiten voor de
leefstijl van de leerlingen. De leerlingen hebben daarvoor dit voorjaar een vragenlijst ingevuld. In de
bijlage de resultaten.

Formatie inzet
2018-2019
Toelichting
Evenals in schooljaar 2017-2018 gebruiken we voor schooljaar 2018-2019 formatie waarmee
we in 3 groepen kunnen werken. Te weten:
Onderbouw - Groep 1/2/3
Middenbouw - Groep 4/5
Bovenbouw - Groep 6/7/8
Het afgelopen jaar hebben we als team gekeken en besproken hoe we het onderwijs willen
vormgeven. We hebben afspraken herijkt en ontwikkeling binnen het onderwijs uitgedacht.
Daar zullen we in het komende schooljaar concreet handen en voeten aan geven. Binnenkort
krijgt u de schoolgids mee, hierin kunt u lezen hoe we het onderwijs op de Til vormgeven.
Groep 3
Binnen het team en met de MR hebben we besproken om halverwege het schooljaar, na de
voorjaarsvakantie (na de cito, na het eerste rapport), groep 3 alvast door te laten schuiven
naar de middenbouw. In de tweede helft van groep 3 wordt er meer van de leerlingen
verwacht en zijn zij meer toe aan het ‘schools’ leren. Ten aanzien van de leerlingenaantallen
zou dit ook een goede keuze zijn, de kinderen uit groep 4/5 hebben dan meer klasgenootjes.
Met de instroom van nieuwe leerlingen in groep 1 in de tweede helft van het schooljaar
geeft dit meer aandacht en ruimte in de onderbouwgroep. Juf Marije geeft én les aan de
onderbouw én les aan de middenbouw. Dit is een bewuste keuze, zodat er continuïteit is
rondom de zorg voor de leerlingen en de kinderen het hele jaar toch dezelfde leerkracht
hebben. Ook wordt er een onderwijsassistent ingezet ter ondersteuning.
Groepsbezetting
Voor de invulling van de vacature hebben we nog geen definitieve kandidaat. Er zijn wel
gesprekken geweest. Zodra we dit rond hebben kunnen we ook de groepsbezetting definitief
maken. We laten u dit zo spoedig mogelijk weten. Onderstaande groepsbezetting is onder
voorbehoud.
Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Onderbouw
Marije
Marije
Middenbouw
Marije
Marije
Marije/Annelies
Annelies
Annelies
Bovenbouw
Jessica
Jessica
Jessica
Jessica
Jessica
Leerkrachten
 Juf Jessica Kloosterhuis, 1,0 fte, alle dagen.
 Juf Marije Adhikari, 0,9 fte, ene week 4, andere week 5 dagen.
 Juf Annelies van der Ploeg, 0,5 fte, ene week 2, andere week 3 dagen.
 Vacature, 0,6 fte, 3 dagen.
Niet lesgevend personeel
 Josine Kleinsmit, intern begeleider: 0,2 fte, 8 uur per week, op wisselende dagen.
 Esther Poort, onderwijsassistent: 0,5 fte passend onderwijs, 0,17 fte werkdrukgeld, 27
uur per week, verdeeld over maandag t/m donderdag.





Marion Bennink, schoolschoonmaakster: 12 uur per week, verdeeld over 5 dagen.
Willem Kluin, vakleerkracht bewegingsonderwijs, één dagdeel.
Paulina van Bostelen, directeur: 0,4 fte, 16 uur per week, op wisselende dagen.

Gymtijden
Op dinsdagmiddag worden de gymlessen voor groep 3 t/m 8 gegeven door meester Willem.
Groep 3 gaat met groep 4/5 mee naar de gymzaal. De leerkracht van de middenbouw neemt
op dinsdagmiddag groep 6/7/8 over als groep 3/4/5 naar gym is. Juf Jessica kan dan de
dinsdagmiddag voor niet-lesgebonden taken besteden.
Schooltijden
Groep 2 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag:
Groep 1
Maandag t/m donderdag:

08.25 uur tot 14.00 uur
08.25 uur tot 14.00 uur

Kleine scholen toeslag
De kleine scholen toeslag is gebruikt om de formatie in te kunnen zetten zoals de gewenste
situatie in bovenstaand schema. Voor scholen met minder dan 66 leerlingen wordt er vanuit
de vereniging gekeken naar een ‘budget op maat’.
Innovatiebudget
Vanuit bovenschools is een innovatiebudget beschikbaar gesteld voor 1 dagdeel per twee
weken, waarop een leerkracht kan worden uitgeroosterd om handen en voeten te geven aan
een schoolinnovatie. Het innovatieplan voor de Til is gericht op Wetenschap en technologie:
ICT geletterdheid, computational thinking en programmeren. Marije zal dit op zich nemen.
Werkdrukgelden
De werkdrukgelden welke door de overheid zijn toegekend, mede naar aanleiding van de
stakingsacties, worden - na overleg met het team en na instemming met de (P)MR - ingezet
voor de inzet van een onderwijs assistent in met name de onderbouw, ter ondersteuning
van de 3-groepscombinatie. De onderwijs assistent zal voor ca. 7 uur per week extra
aanwezig zijn in de groep.
Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster is bovenschools vastgesteld, na overleg met omringende verenigingen
voor primair onderwijs. Voor leerlingen geldt 12 weken vakantie. Voor personeel geldt 10,7
weken (bij fulltime werkverband).
Zomervakantie 2018
Eerste schooldag 2018
Herfstvakantie 2018
Kerstvakantie 2018/2019
Voorjaarsvakantie 2019
Goede vrijdag 2019
2e Paasdag 2019
Bevrijdingsdag
Koningsdag 2019
Meivakantie 2019

Ma 23 juli t/m vr 31 augustus 2018
Ma 3 september 2018
Ma 22 oktober t/m vrij 26 oktober 2018
Ma 24 december 2018 t/m vrij 4 jan 2019
Ma 18 februari t/m vrijdag 22 feb 2019
Vr 19 april 2019
Ma 22 april 2019
Zo 5 mei 2019
Za 27 april 2019
Vr 19 april t/m zo 5 mei

(2 weken)
Hemelvaart
Pinksteren 2019
Zomervakantie 2019

Incl. Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag.
Do 30 mei en vr 31 mei 2019
Ma 10 juni 2019
Ma 15 juli t/m vr 23 augustus 2019

Margedag
VCPO dag voor het team

Wo 10 oktober 2018

Rots en Water, een weerbaarheidstraining voor jongens/meisjes in
de leeftijd van 6 t/m 8 jaar.(groep 3,4 basisschool)
Wil jij leren hoe je voor jezelf kan opkomen ?
Ben je gevoelig voor meningen van anderen ?
Ben je wel eens onzeker ?
Wil je graag voor jezelf opkomen?
Herkennen je ouders 1 van deze vragen en wil je daar wat aan doen?
Doe dan mee met de weerbaarheidstraining Rots en Water. In 8
bijeenkomsten worden er oefeningen gedaan door middel van sport en
spel om jezelf en anderen weerbaarder te maken. Er volgt een afsluitende
bijeenkomst waarin je kunt laten zien aan je ouders en/of andere
betrokkenen wat je hebt geleerd. Voor ouders is er een workshop omgaan
met emoties van kinderen na de rots en water training.
Waar
: O.B.S. De Huifkar Ten Boer
Wanneer : Maandagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur

Start: 24 september, ouders met kinderen samen
Les 1: 01 oktober

Les 6: 12 november

Les 2: 08 oktober

Les 7: 19 november

Les 3: 15 oktober

Les 8: 26 november, afsluiting met ouders

Les 4: 29 oktober

10 dec: Workshop voor ouders omgaan

Les 5: 05 november

met emoties van kinderen.

Wie:Jacqueline Veenema, geaccrediteerde trainer Rots en Water
Kosten : Aan deze training zijn geen kosten verbonden, wel moet je woonachtig zijn in
Ten Boer, of daar naar school gaan.
Opgave: Geef je op voor 10 september 2018 door middel van je naam,
mailadres(ouders) en telefoonnummer(ouders) te mailen naar j.veenema@elker.nl met
als onderwerp: Rots en Water Ten Boer. Ik bel voor een kort aanmeldgesprek van
ongeveer 10 minuten.

Bslim: Algemene monitoring 2018
W. Vermeij, R. Dreijer, B. Moolenaar
Algemene gegevens
Er hebben 1641 leerlingen (lln) deelgenomen aan het onderzoek (834 meisjes en 807 jongens), in de leeftijd van 7 tot en
met 13 jaar (315 lln uit groep 5, 479 lln uit groep 6, 471 lln uit groep 7 en 376 lln uit groep 8). Deze kinderen komen uit 8
verschillende wijken: SPT, Beijum, Corpus, Hoogkerk, IBDH, Lewenborg, Oosterparkwijk, Vinkhuizen en Ten Boer.
De deelnemende scholen zijn: De Wegwijzer, De Bisschop Bekkers, De Pendinghe, De Beijumkorf, De Heerdstee,
Boerhaaveschool, Tamarisk, De Ploeg, Karrepad, Kleine Wereld (IBDH), ’t Kompas, De Swoaistee, De Driebond,
Oosterhogebrug, De Kleine Wereld (Oosterparkwijk), Siebe Jan Bouma, Borgmanschool, De Sterrensteen, De Feniks,
CBS de Fontein, CBS de Til, OBS Garmewolde, CBS de Wieken.
Sportdeelname
In totaal is 75.1% van de kinderen lid van een
sportvereniging. In verhouding zijn jongens (631
lln) vaker lid dan meisjes (602 lln).
Dit percentage ligt net iets hoger dan de landelijke
cijfers (CBS, 2016). Daaruit bleek dat 74% van de
kinderen tussen 6-12 jaar lid is van een sportclub.
36.6% van de lln doet wel eens mee aan Bslim.
Van de 603 kinderen die wel eens mee doen met
Bslim, vindt bijna 95% van de kinderen Bslim leuk
of zelfs heel erg leuk.
Kinderen doen het meest mee met Bslim omdat
het leuk en gezellig is.

Bewegen op school
1454 kinderen vinden de gymles leuk (49.8%) of heel
leuk (38.7%).
1086 kinderen (65.9%) zouden graag vaker gymles
willen. Dit was 70.4% in 2017.
In totaal vinden 1027 kinderen (62.3%) dat er genoeg
speeltoestellen zijn op het schoolplein, maar vindt
maar 29.5% van de kinderen deze toestellen ook
daadwerkelijk uitdagend.
Van de 1641 kinderen, voelen 1462 kinderen (88.7%)
zich veilig op het schoolplein.
84.4% van de kinderen waardeert het spelen in de
schoolpauze met een 7 of hoger.

Positief over gymles en Bslim (%)
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Buitenspelen en beeldschermtijd
873 (34.8%) spelen elke dag buiten.
50 kinderen (3%) spelen nooit buiten.
Van de kinderen die buitenspelen, speelt ruim
90% langer dan een half uur per keer buiten.
779 kinderen (47.3%) hebben elke dag
beeldschermtijd.
18
kinderen
(1.1%)
hebben
nooit
beeldschermtijd.
Als kinderen beeldschermtijd hebben, dan heeft
14.6% minder dan een half uur de tijd, maar
18.1% heeft meer dan drie uur de tijd.
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Vergelijkingen t.o.v. 2017
In 2017 gaf 73,5% van de kinderen aan lid te zijn van
een sportvereniging, er is dus een stijging van 1.6%.
Kinderen geven aan vaker wel (36.6%) eens mee te
doen aan Bslim. In 2017 was dit nog 35.9%.
In verhouding geven meer kinderen (34.8%) aan elke
dag buiten te spelen, in 2017 was dit 32.1%.
Ten opzichte van 2017 heeft ruim 7% van de kinderen
meer beeldschermtijd per dag en hebben ook meer
kinderen (bijna 3%) langer dan 3 uur beeldschermtijd.
In 2017 gaven meer kinderen aan wel vaker gymles te
willen hebben (70.4%).

Opvallendheden
De gemiddelde waardering van de gymles ligt tussen 7.4 (in Vinkhuizen) en 8.6 (Hoogkerk). 81.5% (1329 lln) van
de kinderen geven het plezier tijdens de gymles een waardering van 7 of hoger.
In totaal waarderen 65 kinderen (3.9%) eigen sportvaardigheid met een 4 of lager. Hiervan geven 49 kinderen
(75.4%) aan niet lid te zijn van een sportvereniging.
In Hoogkerk, Lewenborg, Ten Boer, Vinkhuizen en Corpus zijn kinderen meer lid dan het landelijke gemiddelde
van 2017.
In Ten Boer doen gemiddeld de meeste kinderen mee met Bslim (54%), gevolgd door Beijum (47.3%).
In Corpus voelen de kinderen zich het meest veilig op het schoolplein (94.2%) gevolgd door Hoogkerk (94.1%).

Meer informatie? Roos Dreijer (r.d.s.dreijer@pl.hanze.nl)

Bslim: Algemene monitoring Ten Boer
W. Vermeij, R. Dreijer, B. Moolenaar
Algemene gegevens Ten Boer
Er hebben 139 leerlingen (lln) deelgenomen aan het onderzoek (72 meisjes en 67 jongens), in de leeftijd van 7 tot en met
12 jaar (30 lln uit groep 5, 39 lln uit groep 6, 36 lln uit groep 7 en 34 lln uit groep 8). Deze kinderen komen van de scholen
CBS de Fontein (59 lln), CBS de Til (19 lln), OBS Garmewolde (23 lln) en CBS de Wieken (38 lln).
Sportdeelname
In Ten Boer geeft 77.7% van de kinderen aan lid te zijn
van een sportvereniging. In verhouding zijn er meer
meisjes (58 lln) lid dan jongens (50 lln).
54% van de lln doet wel eens mee aan Bslim.
Van de 75 kinderen uit Ten Boer die mee doen met
Bslim, vindt 93.3% Bslim leuk of heel erg leuk.
Van de aangeboden Bslim activiteiten in Ten Boer
doen volgens de enquête de meeste kinderen mee
aan de Sportstuif in Ten Boer en in Ten Post. Aan de
Sportinstuif in Garmewolde doen de minste kinderen
mee.
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Bewegen op school
121 kinderen vinden de gymles leuk (41%) of heel leuk
(46%).
99 kinderen (71.2%) zouden graag vaker gymles
willen.
Van de kinderen vindt 66.9% (93 lln) dat er genoeg
speeltoestellen zijn op de schoolpleinen en vindt
34.6% van de kinderen deze toestellen uitdagend.
Van de 139 kinderen, voelen 127 kinderen (91.4%)
zich veilig op het schoolplein.
89.2% van de kinderen waardeert het spelen in de
schoolpauze met een 7 of hoger.
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Buitenspelen en beeldschermtijd
74 kinderen (53.2%) spelen elke dag buiten.
2 kinderen (1.4%) spelen nooit buiten.
Van de kinderen die buitenspelen, speelt 93.5%
langer dan een half uur per keer buiten.
De kinderen zijn het liefst aan het voetballen (20.1%).
85.6% van de kinderen voelt zich veilig in de buurt.
66
kinderen
(47.5%)
hebben
elke
dag
beeldschermtijd.
2 kinderen (1.4%) hebben nooit beeldschermtijd.
Als kinderen beeldschermtijd hebben, dan heeft
24.5% minder dan een half uur de tijd, maar 3.6%
heeft meer dan drie uur de tijd.
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Vergelijkingen
In vergelijking met 2017, geven meer kinderen (53.2%)
aan elke dag buiten te spelen (39%).
Meer kinderen hebben elke dag beeldschermtijd in
verhouding tot 2017 (37%) en iets meer hebben dan
meer dan drie uur de tijd (3%).
In verhouding tot 2017 zijn minder kinderen (77.7%) lid
van een sportvereniging (81%) en doen ook minder
kinderen (54%) mee met Bslim activiteiten (71%).
In vergelijking met de andere wijken, doet het hoogste
percentage kinderen mee met Bslim en spelen ze
gemiddeld de meeste dagen buiten.

Motieven voor deelname aan Bslim activiteiten en suggesties voor verbetering
Meest gegeven redenen om mee te doen met Bslim zijn: het is leuk, gezellig en goed voor de gezondheid.
Van de 65 antwoorden om Bslim nog leuker te maken, geven kinderen het meest aan dat het al leuk genoeg is. 25%
van de lln geeft aan vaker activiteiten te willen hebben in hun woonplaats. Verder worden suggesties gegeven als: tien
tellen in de rimboe, stormbanen, trefbal en apenkooi.
Kinderen die niet meedoen met Bslim geven het meest aan niet mee te doen omdat ze aangeven dat ze liever wat
anders doen, er geen tijd voor hebben of vinden dat ze al genoeg aan sport doen.
Kinderen die niet meedoen geven aan misschien wél mee te doen als er meer activiteiten in Thesinge zouden zijn.
Ook samen gaan met vriendjes wordt als reden gegeven om wel mee te doen met Bslim.

Meer informatie? Roos Dreijer (r.d.s.dreijer@pl.hanze.nl)

Bslim: Algemene monitoring De Til
W Vermeij, R Dreijer, B Moolenaar
Algemene gegevens
Er hebben 19 leerlingen (lln) deelgenomen aan het onderzoek (11 meisjes en 8 jongens), in de leeftijd van 8 tot en met
12 jaar (9 lln uit groep 6, 7 lln uit groep 7 en 3 lln uit groep 8).
Sportdeelname
Op De Til geeft 57.9% van de kinderen aan lid te zijn
van een sportvereniging. In verhouding zijn er meer
jongens (5 lln) dan meisjes (6 lln) lid.
63.2% van de lln doet wel eens mee aan Bslim.
Van de 12 kinderen die wel eens mee doen met
Bslim, vindt 75% Bslim leuk of heel erg leuk.
Van de aangeboden Bslim activiteiten in Ten Boer
geven de kinderen aan dat ze het meest mee doen
met de Sportinstuif in Thesinge. De kinderen geven
in de enquête aan dat ze vrijwel nooit meedoen met
de Sportinstuif in Garmewolde en Ten Post.
2 kinderen (10.5%) geven aan mee te doen met
ClubXtra, waarvan beide aangeven voldoende hulp
te krijgen en 1 er plezier in heeft en beter leert
sporten.
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Bewegen op school
12 kinderen vinden de gymles leuk (21.1%) of heel
leuk (42.1%).
10 kinderen (52.6%) zouden graag vaker gymles
willen.
68.5% van de kinderen waardeert het plezier tijdens
de gymles met een 7 of hoger.
Van de kinderen vindt 52.7% (10 lln) dat er genoeg
speeltoestellen zijn op het schoolplein en vindt 10.5%
van de kinderen deze toestellen uitdagend.
Van de 19 kinderen, voelen alle kinderen (100%) zich
veilig op het schoolplein.
84.2% van de kinderen waardeert het spelen in de
schoolpauze met een 7 of hoger.

2017

Zwemdiploma

2018

Buitenspelen en beeldschermtijd
12 kinderen (63.2%) spelen elke dag buiten.
0 kinderen spelen nooit buiten.
Van de kinderen die buitenspelen, speelt 94.7%
langer dan een half uur per keer buiten.
De kinderen zijn het liefst aan het voetballen
(31.6%).
94.7% van de kinderen voelt zich veilig in de buurt.
10
kinderen
(52.6%)
hebben
elke
dag
beeldschermtijd.
0 kinderen hebben nooit beeldschermtijd.
Als kinderen beeldschermtijd hebben, dan heeft
36.8% minder dan een half uur de tijd, maar heeft
maar 10.5% meer dan drie uur de tijd.

0

Gymles

Bslim
2017

2018

Vergelijkingen
In vergelijking met de andere scholen doen op De Til
de minste kinderen mee aan het onderzoek.
Ten opzichte van 2017 spelen kinderen minder vaak
elke dag buiten (71%) en hebben ze vaker elke dag
beeldschermtijd (36%), maar geven minder vaak aan
hier langer dan drie uur de tijd voor te hebben (14%).
In verhouding zijn kinderen vrijwel even vaak lid van
een sportvereniging (57%) en doen ze even vaak mee
met Bslim activiteiten (63%) als in 2017.
Kinderen voelen zich veiliger in de buurt dan in 2017
(86%).

Suggesties vanuit leerlingen
-

-

Op de vraag ‘hoe kan de schoolpauze van de Til nóg leuker worden?’ komen er duidelijk twee dingen naar voren,
namelijk dat de lln wel meer uitdagende speeltoestellen/speelmateriaal willen op het schoolplein en dat er meer
groen op het plein mag komen.
Op de vraag: ‘Hoe kan de gymles nóg leuker worden?’ geven de kinderen wisselend antwoord. De antwoorden:
‘meer turnen’, ‘meer zelf kiezen’ en ‘meer uitdaging’ komen meerdere keren naar voren.

Meer informatie? Roos Dreijer (r.d.s.dreijer@pl.hanze.nl)

