Op Het Krijt zijn de onderstaande afspraken gemaakt t.a.v. het bewegingsonderwijs. Deze zijn
mede opgesteld volgens advies en wettelijk verplichte regels van de gemeente Assen en de
Vakgroep Bewegingsonderwijs Assen. Deze zijn gebaseerd op de veiligheid en hygiëne rond de
lessen bewegingsonderwijs.
Kleding / schoeisel
Tijdens de les bewegingsonderwijs is passende sportkleding verplicht. Passende sportkleding is
een korte sportbroek en een sport T-shirt of een turnpakje. Verder zijn (stevige) sportschoenen
met veters of klittenband (dus geen turnschoentjes) verplicht. Schoenen die strepen achterlaten
zijn niet toegestaan. In de periode tussen de mei- en zomervakantie sporten de kinderen bij goed
weer buiten. Buitensportschoenen zijn dan ook verplicht. Naast de binnenkleding en de
handdoek, mogen de kinderen ook een lange sportbroek en/of een sporttrui of –jas meenemen.
Sieraden / hoofddoekjes / lang haar
Het dragen van sieraden tijdens de lessen bewegingsonderwijs is niet toegestaan. Als uw kind
net gaatjes heeft laten schieten en zogenaamde zweerknopjes draagt, verzoeken wij u vriendelijk
de (vak)leerkracht hierover te informeren en gedurende 6 weken pleisters mee te geven om de
oren af te plakken. Na deze periode kunnen de oorbellen uit.
Verder moet worden aangetekend dat voor de verzekeraars het dragen van hoofddoekjes (bedekkingen) of lang haar verzekeringstechnisch gezien gelijk staat met het dragen van
sieraden. De (vak)leerkracht kan tijdens de gymlessen bepalen of bij bepaalde oefeningen het
dragen van een hoofddoekje gevaarlijk is of niet. Door een hoofddoekje op een bepaalde manier
te dragen en/of knopen (bv strakke dracht en veilige knoop), kan in de meeste gevallen worden
voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Desnoods kunnen tijdens de lessen
gedifferentieerde maatregelen worden genomen, door meisjes met een hoofddoek een bepaalde
oefening niet mee te laten doen. Overigens adviseert de KVLO (de vakvereniging
bewegingsonderwijs) de ouders mede te delen dat het dragen van hoofddoekjes tijdens de
lessen om bewegingsredenen problematisch is. Wat betreft ‘lang haar’ zien we graag dat de
desbetreffende kinderen het haar in een staart dragen middels een haarelastiek (geen grote
haarklippen, harde haarband, diadeem, o.i.d.).
De zaal
Het betreden van de sportzaal is alleen met toestemming van de (vak)leerkracht toegestaan. Het
is voor de kinderen absoluut verboden zich op enigerlei wijze om aan het gereedstaand materiaal
te zitten. De leerlingen gaan eerst zitten op een door de (vak)leerkracht aangewezen plek. De
leerlingen mogen tijdens de les de zaal niet zonder toestemming van de (vak)leerkracht verlaten.
Het is ook niet toegestaan, zonder toestemming en/of nadrukkelijke opdracht van de
(vak)leerkracht, zich in de berging te begeven.
Niet (volledig) mee kunnen doen
De (vak)leerkracht dient te allen tijden (schriftelijk) op de hoogte te zijn van eventuele (medische)
aspecten die deelname aan de les door het kind beperkt dan wel uitsluit. U wordt verzocht om in
een dergelijk geval de (vak)leerkracht te informeren.
Douchen
De kinderen dienen, na het verplicht douchen (voor groepen 4 t/m 8), zich in de doucheruimte (en
dus niet het kleedgedeelte) af te drogen. De leerlingen dienen dus ook een handdoek mee te
nemen. We beschouwen het douchen als een vanzelfsprekende afsluiting van intensief sporten.
De doucheruimtes worden hiervoor dagelijks schoongemaakt. Het dragen van doucheslippers
wordt wel aangeraden. Alleen met een goede gewichtige reden mogen kinderen deze
douchebeurt overslaan. U wordt dan verzocht contact op te nemen met de directie.
Sportdag
Jaarlijks houden wij onze sportdag op het sportcomplex van de Asser atletiekvereniging AAC’61.
De organisatie hiervan is in handen van onze ouderraad, groepsleerkrachten, de vakleerkracht
en vrijwilligers van AAC’61. U krijgt hierover uiteraard vroegtijdig informatie. Houd in de weken
voor de sportdag ook de website goed in de gaten. We verwachten dat de kinderen die dag in

buitensportkleding gaan sporten.

Tot slot
Voor schade of letsel voortkomend uit het niet naleven door de kinderen van onze
(veiligheids)regels kan de school, noch de leerkracht, noch de vakleerkracht bewegingsonderwijs
aansprakelijk worden gesteld.

