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Sinds 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. Nieuwsbrief nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 en nr. 5 gemist? Kijk 

op www.gymwijzer.nl en download de nieuwsbrieven onder de knop ‘Info’  ‘Publicaties’. 

BEZOEK EN PRESENTATIE GYMWIJZER! ® PAPENDALDAGEN DOOR HARRY VAN MEER VAN 
Op maandag 2 juni 2014 heeft GymWijzer! ® zich tijdens 'De 
Markt' op de Papendal dagen van de KVLO, afdeling Haarlem, aan 
zo'n 40 vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit het PO en VO 
kunnen presenteren. Bij iedere presentatie van ongeveer 20 
minuten kregen de deelnemers een introductie van het digitale 
leermiddel voor het bewegingsonderwijs  
GymWijzer! ®.  
 
Het werd al heel snel duidelijk dat veel vakleerkrachten ervan 

overtuigd zijn dat de digitaliseren in het bewegingsonderwijs een steeds belangrijkere rol in zal gaan 
nemen. Er bleek een grote behoefte aan de filmpjes en kijkwijzers van GymWijzer! ® in een beschermde 
leeromgeving staan. Geen leerlingen meer die vanuit filmpjes op YouTube al snel afdwalen naar andere 
onderwerpen. Ook is er bij deze groep vakleerkrachten een grote behoefte aan een instrument waarmee 
snel en eenvoudig de behaalde niveaus per groep en per leerling geregistreerd kan worden. 

 

TWEE ACTIVITEITEN VAN GYMWIJZER! ® VERSIE 2.0 AL ONLINE VOOR ALLE LEDEN! 
Freerunnen Wall Steps en Basketbal doelen (shet-shot en Lay-up) zijn al online te vinden op www.gymwijzer.nl!!! Ga 

snel kijken! Hieronder een screenshot van Freerunnen Wall Steps: 
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OPNAMES GYMWIJZER! ® VERSIE 2.0 BIJNA KLAAR! 
In oktober 2013 zijn we gestart met nieuwe opnames voor GymWijzer! ® versie 2.0. Inmiddels zijn Hoogspringen, 

Freerunnen (Wall Steps & Cat Jump), Jongleren met ballen en doekjes en Basketbal doelen (shet-shot en Lay-up) 

opgenomen. Nu is het zaak alle filmpjes en kijkwijzers te bewerken en redigeren. 

Voor het schooljaar 2014 – 2015 worden deze filmpjes en kijkwijzers stap voor stap beschikbaar gesteld via 

www.gymwijzer.nl. Er worden twee nieuwe niveaus geïntroduceerd, namelijk niveau ‘Starter’ voor de minder goede 

beweger en niveau ‘Gevorderd’ voor de handige beweger. Per niveau proberen we ook variaties vast te leggen van 

de bewegingsactiviteit om het differentieel leren en zelfsturing te bevorderen. 

PLANNEN VOOR VERSIE 3.0: ONTWIKKELEN REGISTRATIEFORMULIEREN 
Voor het schooljaar 2015 – 2016 willen we in versie 3.0 van GymWijzer! ® een start maken met 

registratieformulieren. We gaan starten met het ontwikkelen van digitale registratieformulieren waar men per 

leerling kan registreren wat zijn of haar niveau is. Dit om het product nog completer te maken en de groei zichtbaar 

te maken van leerlingen. Zo weten we of leerlingen de gestelde doelen halen of dat ze nog bepaalde doelen moeten 

halen. De registratieformulieren zullen makkelijk bruikbaar zijn en online, in een beschermde omgeving, per leerling 

en klas op te vragen zijn. We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen! Aanmelden voor onze nieuwsbrief 

kan heel snel via http://www.visueellerenbewegen.nl/register/.  

Naast deze prachtige ontwikkeling willen we kijken of we de filmpjes en kijkwijzers van versie 1.0 kunnen aanpassen 

en niveau ‘Starter’ en niveau ‘Gevorderd’ erin kunnen verwerken. 

FORUM ONLINE: DEEL JULLIE ERVARINGEN, DEEL JULLIE MENING 
Op www.gymwijzer.nl hebben we een online forum geïnstalleerd. De bedoeling is dat jullie ervaringen met het 

gebruik van digitale leermiddelen en ‘apps’ in de gymles of misschien zelfs daarbuiten, willen delen. Geef elkaar tips 

en versterk elkaar door te reageren op elkaars forumberichten. Met elkaar kennismaken kan uiteraard ook. We zien 

jullie graag online! 
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ARTIKEL MARK SCHUTTE: BETER LEREN MET GYMWIJZER! ® 
Mark Schutte, mede-ontwikkelaar van GymWijzer! ® zal in het blad van het KVLO (LO7 2014) een artikel laten 

plaatsen over het gebruik van GymWijzer! ®.  Er wordt gekeken naar het aanleren of verbeteren van de 

bewegingsactiviteiten: ‘schommelen in de ringen’ en ‘koprol op recht vlak’. Er is onderzocht of er verschil in 

leerresultaat was tussen het gebruik van Gym Wijzer! ® en het ontvangen verbale feedback bij leerlingen uit groep 

vier en zeven van de basisschool. Meer info straks dus in LO7 van het KVLO blad. 

AANMELDING GYMWIJZER! ® OP WWW.REISGIDSDIGITAALLEERMATERIAAL.ORG 
In oktober 2014 zullen we op www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org staan met GymWijzer! ®. Tevens zullen we 

worden meegenomen in het boek dat wordt uitgebracht door dezelfde organisatie. De Reisgids Digitaal 

Leermateriaal is een praktische wegwijzer naar bronnen en tools en met werkvormen en rolmodellen voor digitaal 

leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het is een hybride publicatie: boek, website en webapp.  

 

WAT ZIJN DE TARIEVEN? 

Onderstaande tarieven gelden voor versie 1.0 en versie 2.0 van GymWijzer! ®: 

U kunt tussen de volgende abonnementen kiezen: 

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

 Student / Individueel – €15.00 per jaar (1 keer tegelijk inloggen); 

 School/organisatie met 200 leerlingen/studenten – €40.00 per jaar (3 keer tegelijk inloggen); 

 School/organisatie met 400 leerlingen/studenten – €75.00 per jaar (6 keer tegelijk inloggen); 

 School/organisatie met 600 leerlingen/studenten – €100.00 per jaar (9 keer tegelijk inloggen); 

 School/organisatie met meer dan 600 leerlingen/studenten – €175.00 per jaar (18 keer tegelijk inloggen). 

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

wachtwoord. Betaling gaat via iDEAL of PayPal! 

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’. 

INTRO GYMWIJZER! ® 
Vergeet hem niet te bekijken: Kijk snel op onze voorpagina op onze website www.gymwijzer.nl!  
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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 ± een 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. 

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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