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GymWijzer! ® Vanaf 15 augustus 2013 kunt u zich officieel registreren op www.gymwijzer.nl! 

GymWijzer! ® is een web-based applicatie welke online is te bezoeken via www.gymwijzer.nl. Dit digitale leermiddel 

biedt mogelijkheden tot aanleren en ondersteunen van bewegingsactiviteiten gebaseerd op de bewegingsactiviteiten 

uit ‘De Lesbrieven’. Met behulp van video’s en kijkwijzers zien leerlingen wat ze kunnen uitvoeren en oefenen. Het 

doel hiervan is dat leerlingen met behulp van een laptop of tablet, ongeacht het besturingssysteem, zelfstandig of 

samenwerkend bewegingsactiviteiten eigen kunnen maken. Ook groepsleerkrachten en vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs kunnen GymWijzer! ® inzetten bij hun lessen en hen helpen de kwaliteit en variatie voor de 
gymlessen een impuls te geven. 

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, nr. 2 en nr. 3 gemist? Kijk op www.gymwijzer.nl en download de nieuwsbrieven onder de knop 
‘Info’  ‘Publicaties’. 

INTRO GYMWIJZER! ® 

We hebben een introductievideo gelanceerd, waarin we GymWijzer! ® demonstreren. Kijk snel op onze voorpagina 
op onze website www.gymwijzer.nl!  

 

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


RECENSIE GYMWIJZER! ® IN HET VAKBLAD VAN HET KVLO - LO9 2013 
Stukje uit een recensie van Gym Wijzer! ® in het KVLO vakblad: 

“GymWijzer! ® is een gebruiksvriendelijke, webbased applicatie die online is te bezoeken. Er 

is een hoop werk verricht en daarom is het niet zo gek dat je een klein bedrag betaalt als 

bijdrage in de ontwikkelkosten. Maar daar krijg je dan ook wel wat voor terug. 

Voor een individuele aanmelding betaal je € 15,– per jaar. Het materiaal biedt 

mogelijkheden tot aanleren en ondersteunen van bewegingsactiviteiten gebaseerd op de 

bewegingsactiviteiten uit de methode, vakwerkplan ‘De Lesbrieven’ die is beschreven in LO 3 

van maart 2010. Deze methode gaat uit van het werken in groepen. Het gebruik van een 
tablet kan hierbij motiverend werken…” 

Lees het volledige artikel in uitgave 9 , 2013 van het KVLO vakblad..  
(ook te downloaden op www.gymwijzer.nl onder de knop ‘Info’  ‘Publicaties’. 

WORKSHOP IN UTRECHT EEN SUCCES! 

Op 10 oktober 2013 was het zover! De allereerste workshop van GymWijzer! ® werd met alle enthousiasme 

voorbereid en gegeven. Een twintigtal vakleerkrachten bewegingsonderwijs van SPO Utrecht hebben de workshop 

met alle plezier gevolgd. Bijna iedereen had een eigen tablet of smartphone meegenomen om met een eigen 

apparaat GymWijzer! ® uit te proberen. Pascal Mariany had nog drie iPads meegebracht en een Windows 8 tablet 

voor diegenen die niets bij zich hadden. Na een korte theoretische achtergrond werd er vooral praktisch gewerkt in 

vier groepen. 

Hieronder een korte recensie van Remco van Eijkelenborg - coördinator vakleerkrachten bewegingsonderwijs SPO 
Utrecht: 

“Op donderdag  10 oktober kwamen een 25-tal gymvakleerkrachten van de SPO Utrecht bij elkaar om een workshop 
te krijgen van GymWijzer! ® Pascal Mariany had ons gevraagd een Tablet mee te nemen en velen van ons hebben 
daar gehoor aan gegeven. Zelf had hij er ook nog en aantal.  
 
Na een inleiding zijn we met het gemaakte programma op de tablet in groepen aan de gang gegaan. Met behulp van 
een inlogcode konden we in het programma aan het werk. Een groep was er bezig aan het wandrek een met touwtje 
springen een ander met acrobatiek. 
 
Op je tablet kon je via filmpjes en een lesbrief zelf aan de slag met de diverse onderdelen. Met name de filmp jes 
verhogen het enthousiasme om met de beweging aan het werk te gaan. Omdat je via verschillende invalhoeken de 
beweging kon zien was het mogelijk om de beweging zo goed mogelijk na te doen.  
 
Van Pascal begrepen we dat dit het begin was van het programma en dat het in de komende jaren nog verder wordt 
ontwikkeld. Het was een leerzame middag om te kijken of het digitale tijdperk ook zijn intrede kan doen in de 
gymzaal.” 
 

Remco van Eijkelenborg - Coördinator vakleerkrachten gym SPO Utrecht 

 

NOG MEER WORKSHOPS IN DE PLANNING 
GymWijzer! ® is voor de komende workshops gevraagd om demonstraties te verzorgen en toelichting te geven. 

 Workshop op donderdag 28 november 2013 voor het KVLO afdeling Amsterdam. 

 Symposium 'Van tikken naar taggen' - Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport; 

Windesheim organiseert op woensdag 22 januari 2014 het symposium ‘Van tikken naar taggen. 

Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport’. Noteer deze datum alvast in uw agenda.  

 Workshop aan de STOPOZ scholen in Haarlem en omgeving is gepland op donderdag 30 januari 2014. 

 Workshop in Papendal voor de KVLO afdeling Haarlem op dinsdag 3 juni 2014. 
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OPNAMES GYMWIJZER! ® VERSIE 2.0 ZIJN GESTART 

Vorige week zijn we gestart met nieuwe opnames voor GymWijzer! ® versie 2.0. Voor het schooljaar 2014 – 2015 

worden deze video’s en kijkwijzers beschikbaar gesteld via www.gymwijzer.nl. Er worden twee nieuwe niveaus 

geïntroduceerd, namelijk niveau ‘Starter’ binnen niveau 1 voor de minder goede beweger en niveau ‘Gevorderd’ 

binnen niveau 4 voor de handige beweger. Per niveau proberen we ook variaties vast te leggen van de 
bewegingsactiviteit om het differentieel leren en zelfsturing te bevorderen.  

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 

 

WAT ZIJN DE TARIEVEN? 
Onderstaande tarieven gelden voor versie 1.0 van GymWijzer! ® 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,- 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN 
Heeft u verder nog vragen? Kijk dan snel op onze website www.gymwijzer.nl onder kopje ‘Info’  ‘Veel gestelde 

vragen’. Er worden zo nu en dan vragen toegevoegd. Staat u vraag er niet tussen? Neem dan contact op via de 

website onder de knop ‘Contact’. 

WORKSHOPS 

Graag komen we op uw school/organisatie of werkplek GymWijzer! ® presenteren. Dit kan tijdens een gymles, 

teamvergadering of ander werkoverleg. In een vorm van een interactieve workshop, die ± e en uur duurt, geven we 

veel uitleg en tips op welke wijze GymWijzer! ® te gebruiken is voor u en de leerlingen. Zo kan iedereen ervaren wat 

GymWijzer! ® 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. 

GymWijzer! ® 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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