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Gym Wijzer! ® Vanaf nu kunt u zich officieel registreren op www.gymwijzer.nl! 

U kunt tussen de volgende abonnementen kiezen: 

 Free – Een gratis account waarmee u de demo kunt bekijken; 

 Student / Individueel – €15.00 per jaar; 

 School/organisatie met 200 leerlingen/studenten – €50.00 per jaar; 

 School/organisatie met 400 leerlingen/studenten – €75.00 per jaar; 

 School/organisatie met 600 leerlingen/studenten – €100.00 per jaar; 

 School/organisatie met meer dan 600 leerlingen/studenten – €200.00 per jaar. 

Na het indrukken van de knop Registreer wordt er een e-mail naar u gestuurd met uw gebruikersnaam en 

wachtwoord. Betaling gaat via iDEAL! 

Nieuwsbrief nr. 1 en nr. 2 gemist? Kijk op www.gymwijzer.nl en download de nieuwsbrieven onder de knop ‘Info’  

‘Publicaties’. 

TECHNISCHE FUNCTIES VAN GYM WIJZER! ® 
De website van Gym Wijzer! ® maakt gebruik van de laatste technologieën. Het is geen simpele website met 

statische pagina’s, maar een zeer uitgebreide ‘web-based’ applicatie. Zo maken alle kijkwijzers en video’s inclusief 

playlist gebruik van HTML5 en is de website volledige ‘responsive’. Deze technologieën zorgen ervoor dat Gym 

Wijzer! ® op ieder apparaat goed te bekijken en te gebruiken is.  

 

De video’s van Gym Wijzer! ® worden, zoals eerder beschreven, weergegeven met een playlist aan de rechterkant. 

Deze playlist bevat per niveau (1 t/m 4) video’s van verschillende kanten; totaalbeeld, zij- voor- en achterkant. 

Daarnaast zijn alle video’s in slow-motion af te spelen, in full-screen te bekijken en herhaalt de complete playlist met 

http://www.gymwijzer.nl/
http://www.visueellerenbewegen.nl/info/publicaties/


video’s zich automatisch. Zo kan het apparaat, zoals een laptop, tablet, schoolbord en/of smartphone neergezet 

worden. Op elk moment kunnen de video’s op pauze worden gezet. 

 

Onder elke video zijn kijkwijzers geplaatst. Hiermee kunnen leerkrachten en/of de leerlingen nalezen wat precies de 

bedoeling is wat op de video’s is te zien. De kijkwijzers kennen een apart gedeelte voor de leerlingen en 

leerkrachten. 

 

ALO AMSTERDAM 
De ALO Amsterdam heeft besloten om Gym Wijzer! ® op te nemen in combinatie de methode ‘De Lesbrieven’. Dit zal 

een verplichte aanschaf worden voor alle 2e jaars studenten op de ALO Amsterdam. Mocht u voor uw opleiding ook 

Gym Wijzer! ® willen opnemen op uw (verplichte) boekenlijst, dan staan wij open om gezamenlijk wat af te spreken. 

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via www.gymwijzer.nl onder de knop ‘Contact’. 

http://www.gymwijzer.nl/


STREVEN NAAR KWALITEIT 
Bij versie 1.0 van Gym Wijzer! ® is er vanaf het begin al gestreefd naar kwaliteit. Het mooie van dit product is dat het 

constant in ontwikkeling is en uitgebreid kan worden. De komende jaren willen we Gym Wijzer! ® ieder schooljaar 

van een flinke update voorzien. Zo staat volgende schooljaar (2014 – 2015) Gym Wijzer! ® versie 2.0 op de planning, 

waarbij we weer een reeks aan extra, vernieuwende en gevarieerde activiteiten zullen lanceren. 

De volgende bewegingsactiviteiten staan op de planning: 

1. Hurkwendsprong 

2. Hurksprong 

3. Klokkenluiden 

4. Duikelen rekstok 

5. Lange springtouw 

6. Mikken in de basket setshot/lay-up 

7. Touwzwaaien 

8. Jongleren met ballen en doekjes 

9. Voetbaldribbel 

10. Handstand 

11. Voetbal lummelen 

12. Tafeltennis 

 

Voor Gym Wijzer! ® staan we open voor feedback en ideeën vanuit onze gebruikers! Iedere gebruiker kan vanaf nu 

via www.gymwijzer.nl ideeën – zoals filmpjes en/of lesideeën – en  feedback insturen. Tevens is het mogelijk dat we 

online enquête naar onze gebruikers sturen, waarbij we vragen naar ervaringen met Gym Wijzer! ®. 

Dat is niet alles. We hebben gesprekken gevoerd met de ALO Amsterdam, waarbij we hebben gesproken over de 

inzet van studenten. Studenten kunnen Gym Wijzer! ® van een kwaliteitsimpuls voorzien via onderzoek naar Gym 

Wijzer! ®, zoals bijvoorbeeld Mark Schutte al heeft gedaan. Een andere mogelijkheid is dat studenten, met hun verse 

en vernieuwende kennis van het bewegingsonderwijs,  helpen mee ontwikkelen aan Gym Wijzer! ®. Zo houden we 

graag de deur open voor (nieuwe) mogelijkheden. 

AANMELDEN DEMO KAN ALTIJD 

Men kan zich gratis aanmelden op www.gymwijzer.nl. De volgende bewegingsactiviteiten zijn in de demo 

beschikbaar en te gebruiken inclusief alle video’s en kijkwijzers: 

Leerlijn # Naam Leerlijn Bewegingsactiviteit(en) 

3 Zwaaien Schommelen in de ringen 
Ringzwaaien 

4 Over de kop gaan Koprol op recht vlak 
Koprol op schuin vlak 

5 Springen Spreidsprong over de bok 
Touwtjespringen met een kort springtouw 

8 Jongleren Kaatseballen 
Dribbelen met de basketbal 

 

  

http://www.gymwijzer.nl/
http://www.gymwijzer.nl/


WAT ZIJN DE TARIEVEN? 
Onderstaande tarieven gelden voor versie 1.0 van Gym Wijzer! ® van het schooljaar 2013 – 2014: 

Wie? Prijs per jaar 
 
Studenten/Individu 

 
€ 15,-  

School/organisatie met 200 leerlingen/studenten € 50,-  
School/organisatie met 400 leerlingen/studenten € 75,- 
School/organisatie met 600 leerlingen/studenten € 100,- 
School/organisatie met meer dan 600 leerlingen/studenten € 200,- 

 

WORKSHOPS 
U kunt workshops aanvragen van Gym Wijzer! ® Graag komen we op uw school/organisatie of werkplek Gym Wijzer! 

® presenteren. Dit kan tijdens een gymles, teamvergadering of ander werkoverleg. In een vorm van een interactieve 

workshop, die ± een uur duurt, geven we veel uitleg en tips op welke wijze Gym Wijzer! ® te gebruiken is voor u en 

de leerlingen. Zo kan iedereen ervaren wat Gym Wijzer! ® met uw gymlessen kan doen. U kunt uw eigen iPad, 

Android of Windows 8 tablet meenemen als u wilt!  

 

Wilt u een workshop aanvragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op. Zie hiervoor de volgende 

bladzijde. 

Gym Wijzer! ® V.O.F. 

 
Vestiging 1: 
Pascal Mariany 
Laarweg 22 
6721 DE Bennekom 
Telefoon: 0318 845447 
Email: info@gymwijzer.nl  

 

 

 
Vestiging 2: 
Harry van der Meer 
Vuursteeglaan 16 
2161 GE Lisse 
Telefoon: 0252 416814 
Email: info@gymlessenbasisonderwijs.nl  
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