BEVOEGDHEID BEWEGINGSONDERWIJS:

Betere gymles en breder
inzetbare leerkracht
TEKST MAR IJKE NIJBOER

Leerkrachten kunnen sinds 1 juli 2015 met behulp van de Lerarenbeurs
hun bevoegdheid halen voor het geven van bewegingsonderwijs. Dat
moet een push geven aan de kwaliteit van de gymlessen. Bovendien
worden leerkrachten zo breder inzetbaar. Wie op zijn school echt
een voortrekkersrol gaat spelen rond bewegen en gezondheid, zou in
aanmerking kunnen komen voor LB-inschaling.
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Pabo-sportklas helpt bij sportdag van basisschool de Morskring in Leiden.
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LB-inschaling
Scholen kunnen met behulp van de
functiemix stimuleren dat hun leerkrachten zich blijven ontwikkelen en
hun talenten inzetten voor de hele
school. De functiemix kan nu bijvoorbeeld al worden ingezet om leerkrachten met een bevoegdheid voor
bewegingsonderwijs, eventueel aangevuld met opleiding tot coördinator
Gezonde School, een LB-inschaling te
bezorgen. “Dat is voorstelbaar, zeker
bij een schoolbestuur met een visie
waarin bewegingsonderwijs een stevige
positie heeft,” zegt Dian van Erp van de
PO-Raad. “Als zo’n collega echt de visie
van de school op bewegen uitdraagt en
andere collega’s daarbij ondersteunt
en informeert, is zo’n inschaling best
logisch.” n
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