
Nieuwsbrief nr. 8 
 

20 feb 2015 

 

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: DUIKELEN EN JONGLEREN 
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan GymWijzer! Opnames voor versie 3.0 zijn in volle gang en we zijn al 
over de helft. Op de achtergrond is nog doorgewerkt aan de site. We hebben weer twee nieuwe 
bewegingsactiviteiten toegevoegd van versie 2.0. Zie de screenshots hieronder: 
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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 

De activiteiten van versie 1.0 en versie 2.0 vindt u op onze site www.gymwijzer.nl.  

WORKSHOP PABO LEIDEN  
Op vrijdag 6 februari heeft GymWijzer! ® een workshop gegeven op de Pabo in Leiden. We waren hiervoor 

uitgenodigd door Steef Kraan, vakdocent bewegingsonderwijs aan de Pabo Leiden. Hier een selectie foto’s. De rest 

van de foto’s zijn op de site te vinden.  

We nodigen uw opleiding uit om een workshop aan te vragen van GymWijzer! ® 

   
 

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 GYMWIJZER! ® 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. 
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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! 

 

APP IN ONTWIKKELING VOOR VAKWERKPLAN DE LESBRIEVEN 
Mariany Design (eigenaar Pascal Mariany) heeft een nieuwe dienst erbij! Sinds kort hoort het ontwikkelen van Apps 

ook tot de mogelijkheden. Apps kunnen ontwikkeld worden voor Apple iOS (iPhone & iPad), Android en Windows 

Phone. 

Voor het bedrijf Meer Gym ontwikkeld Mariany Design zijn allereerste App genaamd ‘De  Lesbrieven‘. Dit 

vakwerkplan is een losbladige methode voor het bewegingsonderwijs en bevat een rijkdom aan spannende 

bewegingsactiviteiten, waarbij kinderen veel verschillende bewegingservaringen opdoen. Het biedt een methodische 

lesopbouw voor groep 3 t/m 8 gebaseerd op de leerlijnen beschreven in Basisdocument Bewegingsonderwijs van 

SLO en KVLO. 

Dit is dus een dikke en vooral zware map met allerlei lesbrieven voor het bewegingsonderwijs. En wat is nu 

makkelijker mee te nemen? Een zware map, of een App op je smartphone of tablet? Natuurlijk… Het laatste is veel 

lichter en makkelijker mee te nemen. 

Hieronder screenshots: 

   
 

Meer info op www.marianydesign.com.  
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4e DRUK VAKWERKPLAN DE LESBRIEVEN 
Van hetzelfde vakwerkplan hierboven al beschreven is een 4e druk uit. Omdat GymWijzer! ® gebaseerd is op de 

activiteiten die voorkomen in dit vakwerkplan, zijn er allerlei verwijzingen naar GymWijzer! ® in verwerkt. Zeer 

handig wanneer men snel de bijbehorende filmpjes en kijkwijzers op www.gymwijzer.nl erbij wilt zoeken. 

Voor de 4e druk is de vormgeving aangepakt. In plaats van groen wordt nu gebruikt gemaakt van blauw voor de 

buitenkant van de map. Dezelfde kleur blauw vindt u terug in de App De Lesbrieven hierboven beschreven. 
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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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