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KWC sportzomer voor groep 8 

 

De sportzomer is nog niet voorbij. Zeker niet op het KWC, waar de leerlingen bewegen, 

sport & maatschappij (BSM) in de startblokken staan voor hun eindexamenjaar. Op 14 

september organiseren zij een sport en spel-spektakel voor leerlingen van alle 

basisscholen uit de regio. Iedereen kan zich aanmelden; of je van teamsport houdt of 

liever danst, het wordt voor iedereen een spectaculair en vooral sportief gebeuren. Er 

kunnen maximaal 150 leerlingen meedoen. 

 

Examenopdracht 

De spelleiding van de middag is in handen van BSM-leerlingen in havo 5. Het is voor hen 

een praktijkopdracht die meetelt voor het eindexamen. Stijn de Vries, enthousiast 

hockey-speler en trainer van de jongens D1 in Culemborg, heeft het vak gekozen, omdat 

hij “vooral lekker wilde sporten”. Op de vraag of zijn verwachting is uitgekomen twijfelt 

hij: “Ik ben helemaal van de balsporten. Dat je ook moet turnen had ik niet verwacht…. 

Dat moet ik leren en kost heel veel moeite, maar het lukt me wel”.  

 

Topsport  

Carlijn Jansonius doet BSM, omdat ze als topsporter in het Nederlands hockey-team al 

een eind op weg is en sport een heel belangrijke plaats inneemt in haar leven. “BSM is 

een goede keuze voor mij” zegt ze, “Ik heb echt iets aan de theoretische kant van het 

vak. Leren over voeding, bijvoorbeeld, of over spieren en spieropbouw. Dat vind ik ook 

nog eens heel interessant.” Omdat Michelle voor de Poorte in groep 8 enthousiast was 

over dansen ging zij naar de sportklas op het KWC. “Nu heb ik veel nieuwe sporten 

geleerd. BSM was een logische keuze na de sportklas. We zijn een leuke club vrienden 

geworden, een echt team. De leukste sporten vind ik nu Lacrosse en Judo. Dat had ik 

destijds ook niet gedacht.” 

 

Lesgeven en organiseren 

De KWC’ers zijn unaniem in hun enthousiasme. Er komt heel wat bij kijken als je zelf 

leiding geeft. Het lesgeven aan leerlingen uit groep 8 vinden ze geweldig leuk. Het hoort 

duidelijk bij hun opleiding. Zelf de organisatie in de hand houden en goed overzicht 

ontwikkelen vinden ze een uitdaging. Het belooft een professionele middag te worden en 

natuurlijk houden de docenten bewegingsonderwijs van het KWC een oogje in het zeil. 
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Inzet in de krant: 

Zit je in groep 8 en wil je meedoen met de KWC sportzomer? 

14 september, van 13.00 tot 16.00 uur, Beethovenlaan 1, 4102 BM Culemborg. 

Ga naar: www.kwc-culemborg.nl/Groep_8  

Je kunt je via de website aanmelden. 
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