




Meerwaarde voor de club Meerwaarde voor de trainer

• Gestructureerde aanpak in de kleuterwerking
• Ondersteunend sportief programma voor de lesgever
• Kwalitatief, leuk, gevarieerd aanbod voor -6 jarigen
• Het verminderen van drop-out
• Goede motorische basis aanreiken voor alle disciplines 

én andere sporten
• Bevorderen van continuïteit van de kleuterwerking naar 

de basiswerking 

• Tips & tricks, oefenstof, spelvormen en lesfiches voor 
lesdelen in verschillende domeinen

• Sportieve ontwikkelingslijn
• Bewegen op muziek
• Aan de slag met ballen
• Springen en spelen met touwen
• Inspiratie met alternatief materiaal
• Peuter-ouderturnen

• Handige lesmap voor lesvoorbereidingen en andere 
documenten

• Video’s op YouTube en liedjes op Spotify
• Voorbeeld jaarplan en stappenplan voor het opstellen 

van een jaarplan
• Sportieve ontwikkelingslijn als houvast om progressie 

aan te bieden doorheen de kleuterwerking
• Ondersteunende tools om motorische ontwikkeling van 

de kleuters in kaart te brengen



Hoe wordt dit een succesverhaal in de club? (1)

• Aankoop trainersmap(pen) (Gymshop)

• Coördinator voor kleuterturnen
• Jaarplan, begeleiding (hulp)trainers, eerste aanspreekpunt voor ouders

• Bij voorkeur met pedagogisch bekwaamheidsdiploma en ervaring met 
doelgroep

• 10 kleuters/lesgever
• Bij voorkeur geattesteerd Aspirant-Initiator (min. 14 jaar worden) of 

gediplomeerd Initiator Kleutergym (min. 16 jaar zijn)



Hoe wordt dit een succesverhaal in de club? (2)

• Doordachte groepsindeling

• Bij voorkeur alleen in de zaal (of afgebakende zone)
• Ruimte om in zones/hoeken te werken

• Turntoestellen én (klein) materiaal ter beschikking stellen
• Klein materiaal: hoepels, kegels, touwen, pittenzakjes, ballenbadballen,…

• Kosteloos materiaal: kranten, doeken, plastieken bloempotjes,…



Hoe wordt dit een succesverhaal in de club? (3)

• Aandacht voor extra zorg
• Duidelijke afspraken met ouders en kleuters

• Extra aandachtspunt voor lesgevers

• Open communicatie over kleuterwerking binnen en buiten de club
• Wat wel/niet verwachten

• Praktisch en inhoudelijke info

• Organisatie Gymbo-lessen
• Motivatie voor kleuters (Gymbo medaille)

• Motorische info voor kleuters (Kidies kaart)




