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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’. 

GYMWIJZER! ® SLUIT GOED AAN BIJ VAKWERKPLAN DE LESBRIEVEN 
Het vakwerkplan “De Lesbrieven” is al een tijdje op de markt en wordt steeds 
bekender onder studenten, docenten en groepsleerkrachten. Sinds maart 2015 is 
dit vakwerkplan voor het bewegingsonderwijs ook gedigitaliseerd in de vorm van 
een app. Voor iOS (Apple), Android (Google) en Windows Phone (Microsoft) is de 
app beschikbaar besteld.  
Het vakwerkplan sluit goed aan op het digitale leermiddel GymWijzer! ® Hieronder 
volgen screenshot van de app: 
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REVIEWS VAN DE LESBRIEVEN APP 
Twee reviews vanuit de Google Play Store van De Lesbrieven app: 
 
Geert Pel (5 sterren) 
Heel handig! Een handige opzet voor het 
opstellen van een les in het 
bewegingsonderwijs. Door de duidelijke 
beschrijving van de lessen en ondersteuning met 
plaatjes is dit zeer geschikt voor studenten en 
docenten lichamelijke opvoeding. De app is 
overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Daarnaast 
is de variatie groot en worden alle leerlijnen 
binnen het bewegingsonderwijs behandeld. 

Joris van Essen (5 sterren) 
Compleet Goed en compleet vakwerkplan met een 
uitgebreide jaarplanning waar je veel inspiratie uit 
zou kunnen halen. Erg veel verschillende soorten 
lessen en ook lesonderdelen die je zou kunnen 
overnemen ter inspiratie! Mooi! 

 

 

 

SELECTIE FOTO’S WERKEN MET GYMWIJZER! ® IN COMBINATIE MET ‘DE LESBRIEVEN’APP 

 
 

 

 
 

 

  
  

 



 



ACHTERAANZICHT TOCH HET MEEST DUIDELIJK?!  
Ilse Spijksma, een studente aan de ALO Groningen, heeft een interessant onderzoek gedaan. Welk aanzicht werkt nu 

beter en is duidelijker? Het zijaanzicht, dat al standaard wordt gegeven, of het achteraanzicht. Hieronder een kort 

stuk uit haar onderzoek: 

"In het bewegingsonderwijs vindt de instructie met een voorbeeld normaliter vanaf het zijaanzicht plaats. 

Met de opkomst van de video-instructie rijst de vraag in welk aanzicht het voorbeeld het best getoond kan 

worden. In dit onderzoek wordt gekeken of motorisch leren sterker verbeterd wanneer de instructie beter 

aansluit op de behoeften van leerlingen. De standaardmethode (zijaanzicht) zal worden vergeleken met een 

nieuwe methode (achteraanzicht)." 

Uit haar onderzoek komt naar voren dat het achteraanzicht het meest duidelijk was. Wil je weten hoe ze alles heeft 

aangepakt en wat de precieze resultaten zijn? Download haar scriptie dan van onze website onder de knop 'Info  

'Publicaties'. 

 

RUIMTE VOOR EEN STAGEPLAATS MET VERVOLGONDERZOEK ALS OPDRACHT BIJ GYMWIJZER! ® 
GymWijzer! ® is zo snel aan het ontwikkelen dat we op zoek zijn naar enthousiaste studenten die het leuk vinden om 

mee te ontwikkelen. We zoeken ICT studenten die ook een passie hebben met sport en/of onderwijs en marketing 

technisch onderlegd zijn.  

De bedoeling van de opdracht kent verschillende sporen: toekomstige iOS app omzetten naar Android, ontwikkelen 

leerlingvolgsysteem en dit digitaliseren in de huidige website gekoppeld aan een app. GymWijzer! ® aan de man 

brengen en zorgen voor meer sales. Et cetera. 

Wil je de precieze opdrachtomschrijving lezen? Mail ons op info@gymwijzer.nl. 

PLANNEN VOOR VERSIE 3.0  GYMWIJZER! ® - ONTWIKKELEN VAN EEN LEERLINGVOLGSYSTEEM 
Voor het schooljaar 2015 – 2016 willen we in versie 3.0 van GymWijzer! ® een start maken met 

registratieformulieren, welke onderdeel zullen zijn van ons leerlingvolgsysteem. 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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4E DRUK VAKWERKPLAN DE LESBRIEVEN 
De 4e druk is uit van het vakwerkplan "De Lesbrieven". 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. 

 

 
 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

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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