Online uitwisseling
In het kader van het project 'Sporten na de bel'

Output van 6 sessies in de week van 2 November 2020

4 thema's:

Totaal aantal deelnemers (27)

2x Corona:
Zien we wel of geen kansen voor een aanbod?
2 x Leerlingenparticipatie & jongerencommunicatie

Unieke deelnemers (18)

1 x Werking Lerend Netwerk:
relatie lokale overheid & scholen
1 x Verankeren van het project:
nu al bezig met de toekomst?

Steden en gemeenten (11)

FOLLO (5)

+ vs - ?

Fijn om met mensen uit andere hoeken van het land en
vanuit andere invalshoeken van gedachten te kunnen
wisselen
Schoolsportconsulenten (2)

De coronasituatie beïnvloedt het huidige verloop van het
project natuurlijk sterk. Dat had een weerslag op de
inhoud en toon van het gesprek
Herhalen in de toekomst, ook voor andere topics. Zelfs
buiten corona zou dit soort overleg via teams nuttig
kunnen zijn.

Wat vonden deelnemers van het format?
8

Ervaringen en praktijkvoorbeelden delen, leren van
mekaar, spontane interactieve brainstorming, nieuwe
collega's leren kennen
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Leuk dat de deelnemersgroep zeer gevarieerd was,
leerrijk om het project eens te beluisteren vanuit een
andere invalshoek vb: lokaal bestuur vs Follo

Score

Wat vonden deelnemers van de inhoud?
10

Positief om eens van gedachten te wisselen in deze toch
bizarre tijden en vooral om op deze manier toch enige
vorm van steun te ervaren.
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1u is voldoende
Was goed, mensen die online komen willen weten/leren.
Met juiste methodiek/moderator inhoudelijk heel sterk

niet echt

nee, absoluut niet

Denk vanuit variatie!
Behandel scholen apart, want elke school is
verschillend

Stel de vraag: Wat kunnen we voor jou(w) school NU betekenen?
Er is geen pasklaar antwoord. Leg contact (ook digitaal), je toont aandacht,
een open houding, je werkt outreachend en bent pro-actief. Op die manier
behoud je draagvlak of maak je het groter.

TIP: denk aan ondersteuning bij lessen LO, dossiers
infrastructuur, mentaal welzijn van leerlingen, ondersteuning
bij een sportdag in de openbare ruimte,...
TIP: probeer aanwezig te zijn op een vakvergadering van LO
leerkrachten

Varieer in de samenwerking met partners uit je
Lerend Netwerk
Stel de vragen: Met wie werk ik actief samen en waarom? Voor wie kan je
(nu) iets betekenen? Bij wie informeer of rapporteer je?
Houd de samenwerking met een partner werkbaar voor jullie beiden
'niet altijd iedereen' in je Lerend Netwerk
Focus op een kleine kern met de essentiële partners
Werk samen, niet omdat het hoort, maar omdat het helpt!

Leer de (digitale) leefwereld
kennen van jongeren

Kom uit je kot!

Ga naar de scholen (als het weer past), spreek met leerlingen en vraag
feedback, maak zichtbaar dat je dit doet, zo maak je duidelijk dat je voor
HEN open staat.
Jongeren zijn 'het' klankbord.
TIP: Muziek trekt aan. Gebruik populaire Tik-Tok nummers.
Voor een activiteit, bij een Kick-Off moment, ...

Denk na over de 'verpakking'
Stel de term 'bewegen', 'sport' in vraag. Moet je dat gebruiken in je
communicatie?
Wat maakt het leuk en aantrekkelijk voor jongeren?
Online ondersteunt offline, het vervangt dit niet!

VS

Doe het zelf vs tussenpersonen gebruiken

Gebruik bij Tik-Tok, Instagram, Snapchat,..., rolmodellen die dichter bij de
leerlingen staan
Gebruik de sterkte en kracht van 'personen': jongeren, leerkrachten,
schoolmedewerkers, influencers. Zij hebben een achterban, hebben impact
op de groep die jij wilt bereiken.
Mensen overtuigen mensen!

Ondersteun samen!
Samenwerking met je FOLLO leerkracht

Zo wordt het thema sporten en bewegen samen uitgedragen
Dit zorgt ervoor dat scholen meer samenhang zien
Je bundelt de krachten en versterkt elkaar

Samenwerking met de jeugddienst

Omdat je heel wat gezamenlijke belangen hebt: doelgroep, vrije tijd,
participatie, jongeren communicatie,...
Quote "werken met de jeugddienst is meer plus, dan min!"

Gebruik het heden voor de
toekomst

Bouw verder op wat je de afgelopen 2 jaar
samen hebt gerealiseerd

... samenwerking met scholen, opgebouwde relaties, bewustzijn rond
sporten en bewegen
Gebruik dit in een volgende fase in dit project
Gebruik het voor nieuwe projecten in de toekomst in je gemeente of stad

TIP: vb middagsport met MOEV in je scholen, dossiers
infrastructuur, algemeen sport en beweegbeleid,
sportdagen, samenwerking jeugddienst,...

Geen aanbod mogelijk?
Werk aan de (rand)voorwaarden
Momenteel is het niet mogelijk om een aanbod te voorzien, werk aan
randvoorwaarden. Dat mist zijn effect niet op langere termijn
Ga aan de slag, experimenteer met (leerlingen)participatie,
jongerencommunicatie, netwerkrelaties.

Quotes

" Via dit project kan je het thema sporten en bewegen verder laten groeien/leven in
je scholen en in je gemeente of stad"
"Niet verder doen met het project zou een gemiste kans zijn, omdat we nu een
doelgroep bereiken, die we anders niet zouden bereiken"
"Nu werken met gedragenheid en mede-eigenaarschap in de scholen
is superbelangrijk. Zodat als ik moest wegvallen, het project niet helemaal stil valt"
"Netwerk is de essentie! Zorg dat je iets solide hebt, dat je elkaar aanvoelt en elkaar
kent. Van daaruit kan gestart worden en zien wie er verder wil samenwerken"

