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Deelsessie 14. Gymmen in de grote gymzaal. 
De vernieuwende methode bewegingson-
derwijs voor jonge kinderen. 

Tijdens	de	deelsessie	 ‘Gymmen	 in	de	grote	gymzaal’	
zal bewegingsonderwijs voor jonge kinderen flink on-
der de loep worden genomen. Wat zijn de ‘Do’s’ en 
wat zijn de ‘Don’ts. Ook zal er in worden gegaan op 
bestaande en nieuwe methoden op het gebied van be-
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wegingsonderwijs voor jonge kinderen. Hierbij zullen 
de verschillende methoden op hun inhoud worden ver-
geleken. Deelnemers zullen worden gestimuleerd zelf 
een visie te vormen omtrent bewegingsonderwijs voor 
jonge kinderen. Ervaringen zullen worden uitgewis-
seld, problemen worden aangekaard en oplossingen 
worden aangedragen.

Deze deelsessie zal worden verzorgd door de auteurs 
van de methode Gymmen in de grote gymzaal. 
Met veel zorg en aandacht hebben zij zich een jaar lang 
gestort op het bewegingsonderwijs aan kleuters en wat 
hieraan te verbeteren valt. Dit intensieve jaar heeft erin 
geresulteerd dat opgedane kennis en ervaringen over-
zichtelijk	zijn	gebundeld	in	de	methode	Gymmen	in	de	
grote	gymzaal.	Tijdens	de	gelijknamige	deelsessie	zul-
len	Harry	van	der	Meer	en	Joost	Brandt	de	gemaakte	
keuzes toelichten. 

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder 
andere:
- Bewegingsconcept
- Organisatie van: de leerlingen, 
 materiaal, de lessen
-	 Het	systeem	van	de	lessen
- Inhoud van de lessen
- Implementatie van de methode

Sprekers:
Joost Brandt heeft in juli 2011 zijn diploma aan de Aca-
demie	voor	Lichamelijke	Opvoeding	behaald.	Zijn	laat-
ste jaar is hij intensief bezig geweest met onderzoeken 
hoe het bewegingsonderwijs aan kleuters kan worden 
verbeterd. Dit onderzoek dat tevens als afstudeerop-
dracht fungeerde heeft uiteindelijk geresulteerd in de 
vernieuwende	methode	Gymmen	in	de	grote	gymzaal.	
Deze	methode	heeft	hij	geschreven	met	Harry	van	der	
Meer. Joost is tot op heden nog op zoek naar een baan 
binnen of buiten het onderwijs. 

Harry van der Meer is sinds 1977 vakleerkracht bewe-
gingsonderwijs op de drie Bennebroekse basisscholen 
en	geeft	daar	met	heel	veel	plezier	gymles	aan	de	leer-
lingen van groep 3 t/m 8. Hij is sinds 1996 bevoegd 
MRT	docent	en	mede	auteur	van	de	Onderwijsgeschik-
te Motorische Test (O.M.T.) Van Gelder, van der Meer, 
van	Weene	en	geeft	sinds	1996	MRT	lessen	op	de	drie	
bovengenoemde basisscholen. Hij heeft in 2008 sa-

men met Dennis Louter, de methode De lesbrie-
ven bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8 van 
de basisschool, geschreven. Het afgelopen jaar 
heeft hij samen met Joost Brandt, de methode 
Gymmen in de grote gymzaal bewegingsonderwijs 
voor groep 1 en 2, geschreven. Deze methode zal 
begin	 januari	 door	 Uitgeverij	 SWP	 uitgegeven	
worden.

Contactgegevens:

Contactpersonen:  Joost Brandt
Adres:    Brederodestraat 162
Postcode	en	plaats:		 2042	BM	Zandvoort
Email :   joostbrandt@
   hotmail.com
Telefoonnummer: 06-13506764

Contactgegevens:

Organisatie:   Openbare Basisschool   
   De Sparrenbosschool te  
   Bennebroek
Contactpersonen:		 Harry	van	der	Meer
Adres:    Vuursteeglaan 16
Postcode en plaats:  2161GE Lisse
Email	:	 	 	 harryvdmeer@ziggo.nl
Telefoonnummer: 025-2416814
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