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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. De vorige nieuwsbrieven gemist? Kijk op 

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

TWEE NIEUWE BEWEGINGSACTIVITEITEN: VERSPRINGEN EN LANG SPRINGTOUW 
Vanaf nu beschikbaar voor al onze leden. Zie screenshots hieronder. Veel plezier ermee! 
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BEWEGINGSACTIVITEITEN VERSIE 3.0  GYMWIJZER! ®  SCHOOLJAAR 2015 – 2016  
De opnames voor versie 3.0 van GymWijzer! ® zijn van start gegaan! We willen voor de volgende activiteiten gefilmd, 

bewerkt en kijkwijzers toegevoegd hebben. De volgende activiteiten staan op de planning: 

1. Handstand  tot handstandoverslag 

2. Trampoline springen 

3. Steunzwaaien in ringen 

4. Tafeltennis 

5. Badminton 

6. Hockey  

7. Freerunnen: Speed Vault 

8. Freerunnen: Running Up 

9. Freerunnen: Bayo Flip 

10. Freerunnen: Palm Spin 

11. Bewegen op Muziek: Aerobic 

12. Bewegen op Muziek: Streetdance 

STAND OP DE LANDEIJKE STUDIEDAG VAN HET KVLO OP 12 NOVEMBER IN ZWOLLE 
Op woensdag 12 november heeft GymWijzer! ® een stand op de landelijke studiedag van het KVLO. We hebben een 

spandoek en ander promotiemateriaal aangeschaft (zie foto’s) en we maken jullie graag wegwijs met GymWijzer! ® 

We zullen vijf iPads en twee laptops neerzetten, zodat iedereen even een kijkje kan nemen. Eén laptop wordt 

speciaal ingericht om je aan te melden voor de gratis 30 dagen trial van GymWijzer! ® 

NIEUW ARTIKEL VAN GYMWIJZER! ® IN HET VAKBLAD VAN HET KVLO (LO 9) 
In oktobernummer van het vakblad van het KVLO staat een nieuw artikel over GymWijzer! ® Met dank aan Joost 

Brandt. Hieronder een kleine greep uit het artikel: 

“…Nu is het van belang om te weten hoe het werkt. Op www.gymwijzer.nl kan men zich registreren, al 

vijfhonderd collega’s deden dit. Bij registratie verschijnen verschillende abonnementskeuzes. Als eenmaal een 

abonnement is gekozen krijgt de gebruiker toegang tot alle gefilmde bewegingsactiviteiten, niveaus en 

kijkwijzers. Voor mensen die zich niet registreren is wel een video toegankelijk die laat zien hoe GymWijzer!® 

in elkaar steekt en hoe zowel leerlingen als leerkrachten ermee werken…” 

PLANNEN VOOR VERSIE 3.0  GYMWIJZER! ® : 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/.  

APP IN ONTWIKKELING VOOR IOS VAN APPLE 
We begrijpen dat voor ons product GymWijzer! ® www.gymwijzer.nl een permanente internverbinding nodig is. Dat 

is vaak makkelijk te realiseren: “Door middel van een range extender, kan het draadloos netwerk van de school vaak 

voldoende worden versterkt om in de gymzaal te functioneren.” Maar omdat veel gymzalen nog geen internet 

hebben is een app in ontwikkeling die offline afspelen van filmpjes mogelijk maakt. En onze website dan? Geen 

zorgen, deze blijft altijd online en zullen we samen met de toekomstige app blijven updaten. 

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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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. 
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