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KIDIES - Wat is het? En hoe breng je 
Kidies in de praktijk?

Lore Marguillier
In dit webinar leert Lore hoe je jouw lessen kleutergymnastiek op een gestructureerde manier kan organiseren. 
Dit doet ze aan de hand van het programma ‘Kidies’, dé bron van inspiratie voor gevarieerde en uitdagende 
lessen waarin elke kleuter in actie komt.

24/10/20 10-11 uur

G-GYM - Het werken met visualisaties Eline De Bruyne & Hilke Scheerlinck
In deze boeiende sessie willen we onder andere het gebruik van de bekende ‘kijkwijzers’ maar ook andere 
soorten visualisaties toelichten én dit specifiek tijdens een G-Gymles. Na afloop heb je dus een hoop inspiratie 
voor tijdens jouw eerstvolgende les!

24/10/20
11.30-12.30 
uur

VOLWASSENEN - Local Tonic Eva De Waelle
Het is trendy en hot!! Ben je op zoek naar een eenvoudige manier om in vorm te geraken? Dan is dit iets voor 
jou. Bij Local Tonic of BBB (Borst, billen, buik) doen we aan figuurtraining en spieroefeningen op hippe muziek, 
specifiek gericht op de moeilijke zones van het lichaam.

24/10/20
14-14.30 
uur

GYMTOPIA -  Gymtopia - Wat? Hoe? 
Waarom? - dé basissessie voor 
iedereen

Hermien Mispelaere - Josie Surmont

Gymtopia is het nieuwe (sporttechnische) programma voor alle 7- en 8-jarigen dat zich richt op een brede 
motorische ontwikkeling op maat van het kind. Een essentieële fase waar alle sporters een meerwaarde aan 
zullen hebben. In deze sessie leggen we het hoe en het waarom uit van het programma, maar geven we ook 
concrete tips hoe je dit in je club en in je lessen kan integreren. Kortom een heel belangrijke sessie voor alle 
trainers die hun sporter verantwoord willen opleiden om hen nog lang in de sportwereld actief te laten zijn.

25/10/20 10-11 uur

COACHING - Omgaan met kinderen 
met gedragsmoeilijkheden

Justine Loosveldt

Een sportles loopt niet altijd zoals gewenst: kinderen die blijven babbelen wanneer ze naar jouw instructies 
horen te luisteren, kinderen die snel afgeleid zijn, kinderen die andere kinderen steeds weer schoppen,… Gedrag 
is probleemgedrag wanneer het niet in overeenstemming is met de normen van de heersende groep en is lastig 
voor zowel de omgeving als voor het kind zelf. Gedragsmoeilijkheden of problemen zijn vaak heel complex en 
als lesgever weten we niet altijd hoe we op negatief gedrag moeten reageren. We werken rond verschillende 
verschijningsvormen van gedragsmoeilijkheden/gedragsproblemen zoals faalangst en agressie. We bekijken hoe 
deze gedragingen tot stand komen en bespreken de do’s en don’ts. Daarnaast bekijken we ook 
gedragsstoornissen/ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme.

25/10/20
11.30-12.30 
uur

ETHIEK - Sport met grenzen: het 
vlaggensysteem

Caroline Jannes

Wat doe je als een trainer een jonge atleet individueel traint? Kunnen jongeren en volwassenen samen in een 
kleedkamer? Zijn in de gedragscode van jouw club afspraken opgenomen betreffende seksueel 
grensoverschrijdend gedrag? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden in het bijzijn van kinderen? 
Wat doe je als een onbekende toeschouwer ongewenst foto's neemt van jouw atleten? Welke stappen neem je 
als een ouder een probleem meldt? ...
Op al deze vragen biedt "Sport met grenzen: vlaggensysteem" een antwoord. Het pakket bestaat uit een 
handleiding van 30 situaties die in de sport voorkomen. Op bepaalde topics (gerelateerd aan onze disciplines) 
gaan we dieper in én is er in groep mogelijkheid tot overleg/discussie.
Deze sessie wordt begeleid door onze Gymfed-API en sportpsychologe Caroline Jannes.

25/10/20
14-14.30 
uur


