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WAT ER AAN 
VOORAFGING… .  
§  Een club met een rijke geschiedenis, ontstond reeds in 1946 

§  Normen werden per niveaugroep opgesteld 

§  Testbatterij werd uitgewerkt  

§  Homogene groepen en geen leeftijdsgroepen 

§  Kleine zalen, beperkte mogelijkheden qua materiaal 



2016-2017: GROTE 
VERANDERING  
§  Ondertussen uitgegroeid tot een club met 600 leden  

 

§  Verhuis van zaal de KAT en KTA naar sportcomplex Schotte 

§  Nieuwe zaal, nieuwe manier van werken, nieuwe toestellen 

 

§  Maar vooral veel nieuwe mogelijkheden 

 



SITUATIE JUNI 2017 

  Doelstelling:  

  kwaliteit van de trainingen en begeleiding voor de gymnasten steeds 
blijven verhogen 

 

  Probleem:  

  testbatterij onvolledig en groepsindeling klopt niet met de nieuwe 
situatie van de club 

 

 

 



STAPPENPLAN: 
OPGESTART IN 2016  

1.  Trainers: interne bijscholingen ( uitdieping kennis en nieuwe toestellen) 

2.  Bestuur: in samenwerking met trainers ( werkgroepen) 

3.  Nieuwe leerlijn voor de groepen en testen werden opgesteld: 
Gymstars van de Gymfed  

4.  Leerlijn en testen: document dat werd opgesteld door trainers uit alle 
niveaugroepen 

5.  Reorganisatie van de groepen  

6.  17-18: 2 trainers per groep tijdens elke training 



WE BEGINNEN EEN 
BEETJE OPNIEUW  

§  De hele club wordt opnieuw ingedeeld 

§  Niet langer niveaugroepen maar kleuren 

§  Niet langer tumbling en trampolinegroepen maar dieren  

§  Kleuters automatisch naar groep wit: basis zeer belangrijk 

§  Jongens en meisjes komen in dezelfde groepen terecht:  

   differentiatie na de basis 

§  Nieuwe leden worden getest via nieuwe testbatterij 



BEGRIJP ONS NIET 
VERKEERD 
§  Geen afstraffing van huidige gymnasten  

§  Er wordt op een menselijke manier getest 

§  Niet elk jaar doorstromen, hoeft niet negatief te zijn 

 

Kans geven om gymnast op eigen te tempo te evolueren en 
een kwalitatieve basis op te bouwen 

 



PRAKTISCH: HOE GAAN 
WE DIT NU DOEN? 
§  lessen na het turnfeest ( zondag 28 mei): alle groepen testen door 
groep “leerlijn en testen” 

§  Groepsbepaling in overleg met huidige trainer 

§  Leden krijgen groepsbepaling mee voor zomer 2017  

Wat als ik afwezig ben na het turnfeest?  

Dan verwelkomen we je graag tijdens de algemene testdag in het eerste 
weekend van september.  

In uiterste nood: Contacteer Hannah Verdoodt en we zoeken naar een 
oplossing!  



INSCHRIJVINGEN 
2017-2018 

§  Uurrooster 17-18: midden juni online op de website  

§ Kleuters ( huidige en nieuwe leden): huidige= online inschrijven 
vanaf 15 juli- nieuwe= vanaf 1 augustus  

§  Huidige en nieuwe leden 2011: meteen online inschrijven vanaf 15 juli 
in groep wit- nieuwe leden= vanaf 1 augustus 

§  Huidige leden ouder dan 2011: online inschrijven vanaf 15 juli in 
kleurengroepen 

§  Nieuwe leden ouder dan 2011: testdag 3 september 2017 –  tussen 
10u00-13u00 in Schotte 




