Bijlagen Adviesrapportage haalbaarheid

Een gymzaal in Ommerkanaal
utopie of werkelijkheid
20 december 2019

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beweegrichtlijnen 2017_201708 samenvatting
Leerlingenprognoses DUO gemeente Ommen 2019
Voorontwerp sportzaal - Dedem Architectuur
Prijsindicatie bouwkosten sportzaal
KVLO-normen voor bouw en inrichting gymzalen
Standpunt KVLO wettelijke borging vakleerkrachten en aantal gymlessen PO
Bezettingsrooster gymzaal Ommerkanaal
Blokkenschema zaalbezetting gymzalen gemeente Ommen 2019
Intentieverklaringen gebruikers

Bijlage 1) Beweegrichtlijnen 2017 - Gezondheidsraad

samenvatting
Achtergrond
In Nederland bestaan drie normen voor bewegen: de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, die
adviseert op minstens vijf dagen per week minimaal een half uur matig intensief te bewegen door
bijvoorbeeld stevig door te lopen; de Fitnorm die aangeeft op minstens drie dagen per week
minimaal twintig minuten zwaar intensief te bewegen door bijvoorbeeld hard te lopen; en de
Combinorm, waarvoor je aan de Beweegnorm en/of Fitnorm dient te voldoen. Op verzoek van de
minister van VWS evalueert de Commissie Beweegrichtlijnen in dit advies de normen in het licht van
nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarbij is ook de vraag of alle aspecten van bewegen in
één richtlijn kunnen worden gevat.
Werkwijze
Bij de afleiding van de nieuwe beweegrichtlijnen heeft de commissie eerst het onderzoek naar het
effect van bewegen en zitten op het risico op chronische ziekten en lichamelijke beperkingen
(ouderen) en op fitheid (kinderen) systematisch beoordeeld in twee achtergronddocumenten. Hierbij
worden verschillende niveaus van bewijskracht toegekend. Vervolgens heeft zij effecten met een
grote bewijskracht als uitgangspunt genomen bij de afleiding van de richtlijnen, waarbij zij ook
bestaande internationale richtlijnen heeft betrokken.
Bevindingen
Het grote aantal gunstige effecten van regelmatige lichaamsbeweging wordt in dit advies nogmaals
bekrachtigd. Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen. Het gaat hierbij zowel om activiteiten
gericht op uithoudingsvermogen als op kracht (spierversterkend).
Bij volwassenen en ouderen verlaagt bewegen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en
depressieve symptomen. Verder hangt veel bewegen samen met een lager risico op borsten
darmkanker en vroegtijdig overlijden. Uit onderzoek blijkt dat de gunstige effecten toenemen
naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt. Relatief wordt de meeste gezondheidswinst geboekt
door van lichamelijk inactief actief te worden (ten minste matig intensief).

Bij ouderen verlaagt bewegen daarnaast het risico op botbreuken en verbetert het de spierkracht en
de loopsnelheid. Ook hangt veel bewegen bij deze groep samen met een lager risico op lichamelijke
beperkingen, cognitieve achteruitgang en dementie. Bij kinderen verlaagt bewegen eveneens het
risico op depressieve symptomen, verbetert het de insulinegevoeligheid en botkwaliteit en verlaagt
het – bij kinderen met overgewicht en obesitas – de body mass index en vetmassa.
Verder verbetert bewegen de fitheid en spierkracht. Veel zitten lijkt daarentegen ongunstig voor de
gezondheid: veel zitten hangt samen met een hoger risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige
sterfte. Het verband wordt echter zwakker naarmate mensen ook meer bewegen en is niet aanwezig
bij mensen die heel veel bewegen (ruim boven de huidige beweegnorm).
De wetenschappelijke onderbouwing voor de gezondheidseffecten van zitten is op dit moment veel
minder sterk dan voor bewegen.
Beweegrichtlijnen
De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt als volgt:
•
•

•
•

Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
Doe minstens 150 minuten per week aan matig. intensieve inspanning, zoals wandelen en
fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra
gezondheidsvoordeel.
Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen
gecombineerd met balansoefeningen.
En: voorkom veel stilzitten.

Voor kinderen van vier tot en achttien jaar geldt de volgende beweegrichtlijn:
•
•
•
•

Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of
intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
En: voorkom veel stilzitten.

De commissie benadrukt dat het verband tussen de hoeveelheid bewegen en gezondheid een
continuüm is. De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is een minimumrichtlijn om mensen
die weinig actief zijn te motiveren in beweging te komen. Mensen die aan deze richtlijn voldoen
kunnen door meer te gaan bewegen verdere gezondheidswinst behalen.
De commissie beveelt aan dit te benadrukken in de communicatie over de beweegrichtlijnen.
Aanbevelingen voor monitoring, onderzoek en implementatie In Nederland worden de nieuwe
beweegrichtlijnen voor matig intensieve inspanning en bot- en spierversterkende activiteiten gehaald
door ongeveer 45 procent van de kinderen, volwassenen en ouderen. Bij matig intensieve inspanning
is alle ten minste matig intensieve beweging meegeteld, dus bijvoorbeeld in het huishouden, op
school of het werk en in de vrije tijd. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit vragenlijsten, die een
goede indruk geven van trends in beweeggedrag in de tijd. Omdat de vragenlijsten minder geschikt
zijn voor het bepalen van de werkelijke hoeveelheid beweging, pleit de commissie ervoor
beweeggedrag met beweegmeters te gaan monitoren.
De percentages laten zien dat nog steeds een groot deel van de bevolking weinig beweegt. De
uitdaging is om een blijvende verandering in beweeg- en zitgedrag te realiseren. Meer inzicht in de
factoren die mensen helpen of juist belemmeren om voldoende te gaan bewegen, is daarbij
noodzakelijk. Wat al kan helpen is dat mensen bewegen integreren in hun dagelijks leven,

bijvoorbeeld door lopend of op de fiets naar school of werk te gaan. Ook beweegprogramma’s
kunnen stimulerend werken. Omdat slechts van enkele aangetoond is dat deze daadwerkelijk
effectief zijn, beveelt de commissie aan meer onderzoek uit te voeren naar dergelijke programma’s.
Programma’s gericht op het verminderen van zitten verdienen eveneens nader onderzoek. Tenslotte
kan een blijvende verandering in beweeggedrag mogelijk worden bevorderd door bij de inrichting
van de fysieke omgeving hiermee rekening te houden.
De richtlijnen zijn primair gericht op het beweeggedrag van de algemene bevolking. Met het oog op
het grote belang voor de volksgezondheid zijn de richtlijnen echter niet alleen een zaak van mensen
zelf, maar ook van de overheid. De commissie adviseert de minister om in te zetten op interventies
om blijvend meer te bewegen. Het succes zal groter zijn als dit samen met andere partijen wordt
gedaan, zoals lokale overheden, werkgevers, scholen en gezondheidsprofessionals.

Figuur 2 Beweegrichtlijnen 2017

Bijlage 2) leerlingenprognose basisonderwijs gemeente Ommen (DUO 2019)

Kern

Ves�gingsnaam

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Ommen

Basisschool Guido De Bres

228,09

213,16

210,02

209,79

208,11

200,64

201,54

203,33

205,74

210,91

213,83

Ommerkanaal

Christelijke Na�onale School Ommerkanaal

70,64

71,82

70,93

64,45

60,37

59,11

58,40

60,49

60,90

63,76

63,48

Stegeren

Christelijke Basisschool Hoogengraven

35,30

32,74

33,39

31,82

28,52

25,83

29,63

34,03

35,99

35,11

34,69

Lemele

PCB Ichthusschool

95,18

92,87

85,45

85,21

86,81

83,68

86,75

91,39

92,78

93,41

94,01

Ommen

St Bernardusschool

201,63

200,92

211,15

217,58

225,18

221,14

221,47

214,91

218,83

222,58

227,64

Vilsteren

Rooms Katholieke Basisschool Sint Willibrordus

39,54

35,08

28,29

29,22

25,21

26,88

23,19

29,31

33,43

34,85

26,98

Beerzerveld

De Schakel

68,23

68,92

67,19

62,68

57,74

62,87

64,00

63,28

62,53

62,93

63,88

Beerzerveld

Protestants Christelijke Basisschool De Hoekstee

69,83

75,22

82,33

79,72

77,76

77,60

72,57

72,44

74,18

76,66

77,43

Ommen

OBS Nieuwebrug

32,04

35,10

34,84

34,72

33,16

35,62

36,36

40,53

34,69

39,26

39,03

Ommen

OBS De Dennenkamp

100,05

97,76

96,08

95,53

97,52

97,77

96,61

94,64

97,14

99,14

101,59

Ommen

Het Koloriet

173,03

172,11

171,10

169,46

169,20

168,55

169,85

165,27

168,21

171,33

174,33

Ommen

OBS Het Palet

133,44

126,88

128,98

134,78

137,93

134,30

133,03

129,25

131,44

133,86

136,95

Ommen

De Kardoen

263,93

268,21

269,70

271,18

273,76

264,44

265,02

259,59

260,58

263,87

271,00

Witharen

PCB De Triangel

33,37

29,55

26,08

22,10

18,89

18,80

18,29

18,91

18,97

19,20

17,88

Ommen

School voor Speciaal Basisonderwijs Johan Seckel

158,13

166,41

173,70

178,54

179,96

183,61

186,53

184,49

187,37

188,16

190,95

1702

1687

1689

1687

1680

1661

1663

1662

1683

1715

1734

Totaal aantal basisschool leerlingen

Bijlage 3 ) Voorontwerp sportzaal - Dedem Architectuur

Voorontwerp Sportzaal
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
6-12-2019
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SITUATIE
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Bijlage 3 ) Prijsindicatie bouwkosten sportzaal Ommerkanaal
Prijsindicatie bouwkosten sportzaal Ommerkanaal d.d. december 2019 op basis van de ontwerpschetsen van
Dedem Architectuur.
De volgende documenten zijn als basis gehanteerd voor het bepalen van deze richtprijs-opgave:
• Informatie Dedem Architectuur, d.d. 06-12-2019
• Plattegronden, teknr. 19048-VO-01, d.d. 05-12-2019
• Gevels en doorsnede, teknr. 19048-VO-02, d.d. 05-12-2019
• Impressie Voorontwerp Sportzaal Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal, d.d. 06-12-2019
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de prijsbepaling:
Een sportzaal met kleedruimtes etc., totaal afmeting van 39,30 x 14,80 meter.
Uitgaande van de huidige Bouwbesluit-eisen, geen extra voorzieningen t.a.v. eisen voor BENG, BREAM
o.i.d. gerekend
Terrein wordt leeg en bouwrijp ter beschikking gesteld
Peil is het lager gelegen (sport-/voetbal-) terrein naast het buurthuis Ommerkanaal.
Hierdoor zal er een keerwand aan de zij- en achterkant geplaatst moeten worden om hoogte
verschillen te overbruggen; deze werkzaamheden zijn NIET opgenomen in deze indicatie.
De vaste grondslag voor draagkrachtige fundatie zit op ca. 1100/1200- Peil
Geen afvoer van grond gerekend, dit op eigen terrein opslaan/verdelen
De begane grondvloer als een geïsoleerde betonvloer op zand (Rc 3,5)
De verdiepingsvloer als een zelfdragende kanaalplaatvloer
De draagconstructie bestaande uit houten gelamineerde/gevingerlaste houten spantconstructie
De buitenwand-constructie als geïsoleerde HoutSkeletBouw-wanden (Rc ca. 6,0) met een houten
gevel-betimmering
De dakconstructie middels een geïsoleerde staal-sandwich-dakplaten (Rc 6,0)
De binnenwanden (onder de verdiepingsvloer) uitgevoerd in gefundeerde kalkzandsteen-wanden, evt.
in schoonwerk-vellingblokken
De binnenwanden op de verdieping uitgevoerd als betimmerde HSB-wanden
Houten buitenkozijnen met geïsoleerd HR++-beglazing, uitgevoerd in dubbelzijdig gelaagd glas (U= 1,1)
Buitendeuren in dichte multiplex-deuren met meerpunt-sluitingen
Een eenvoudige tribune, zonder het (zit-)meubilair hierop / hiervoor
Een afwerkvloer op de begane grond en op de verdieping
Wand- en vloertegels in de kleedkamers en natte ruimtes, uitgaande van stelposten voor aankoop
tegelwerk
Waar nodig stucwerk gerekend
Een standaard systeemplafond in de kleedruimtes, natte ruimtes en in toestellenberging
Een post opgenomen voor een pantry en voor stoffering vloer entree/hal
De vloer in de sportzaal zelf, de ‘sportvloer’ is een specialisme, welke afgestemd dient te worden op
het gebruik en gebruikers van de zaal; deze ‘sportvloer’ is NIET opgenomen in deze indicatie.
Voor het installatiewerk, het loodgieters- en rioleringswerk, elektrawerk, verwarming- en ventilatie
een post opgenomen van € 150.000,== excl. BTW

Richtprijs nieuwbouw Sportzaal Ommerkanaal:
o
o

Bouwkundig werk, excl. B.T.W.
Stelpost installatiewerk, excl. B.T.W.

€ 580.000,€ 150.000,- +

o
o

Totaal indicatie-/richtprijs, excl. B.T.W.
Totaal indicatie-/richtprijs, incl. 21% B.T.W.

€ 730.000,€ 883.300,-

Aannemersbedrijf Valk B.V.
Dalvoordeweg 22
7688 PV DAARLE

Bijlage 5 ) KVLO-normen voor bouw en inrichting gymzalen

TOPIC

KVLO-normen tegenwoordig
maatgevend voor bouw en
inrichting gymzalen
Bij gebrek aan duidelijke algemene regelgeving…

Regelmatig komt op het bureau van de KVLO het

mw. B. Zandstra (voorzitter normcommissie)
de heer A. Burgerhout

verzoek binnen om bij nieuwbouwprocessen
normprotocollen en bouwopties aan te dragen die
goed en verantwoord bewegingsonderwijs in de

de heer T. Koudijs
de heer P. Snijders Blok.
Het in 2009 door Len van Rijn bijgestelde totale bestand is te
downloaden vanaf www.kvlo.nl onder onderwijs, huisvesting en
downloads.

toekomst mogelijk moeten maken. Vanuit het
Afstandscriteria van school tot zaal

oerwoud van regelgevingen rondom zo’n
bouwproces is het ook voor architecten,
constructeurs en aannemers vaak lastig om een

Primair onderwijs:

maximale straal van 1000 meter

Voortgezet onderwijs:

maximale straal van 2000 meter

Bron: modelverordening op huisvesting
Noot 1

totaallijst van normspecificaties als onderlegger te

De KVLO is van mening dat deze afstanden te ruim zijn, weinig

kunnen gebruiken voor hun aandeel in het

tieerd zijn naar type leerling. De KVLO adviseert gemeenten de

bouwproces. Door: Len van Rijn

uitgedrukt in afstand over de weg vanaf school:

Onderstaande normen zijn afkomstig uit verschillende regelgeving

• (V)SO: gymzalen dienen inpandig bereikbaar te zijn,

zeggen over de werkelijke loopafstand en onvoldoende gedifferenvolgende maximale afstandscriteria voor verwijzing te hanteren,
• (S)BO: 750 meter
en zijn, tezamen met verschillende instanties, door de KVLO

maximaal 300 meter

samengevoegd tot een duidelijke normlijst. We hopen dan ook dat

• Praktijkonderwijs en LWOO: 1000 meter

partijen die serieus met onderwijs als uitgangspunt willen kiezen

• VO: 2000 meter

voor eigentijdse gymaccommodatie deze lijst bepalend laten zijn
voor de keuzes die gemaakt worden en de bouwopdracht die wordt

Noot 2

verstrekt voor wat betreft de gymaccommodatie.

De gymzaal/sportzaal dient zo dicht mogelijk bij de school (en in

Hieronder vindt u een samenvatting van de normen gymlokalen

tijd, maakt regelmatig contact tussen docent en collega’s van

de wijk) gebouwd te worden. Dit voorkomt verlies aan onderwijsvan de KVLO, ontwikkeld door projectgroep normen KVLO:

school mogelijk en is veiliger. In geval van ongevallen kan een col-

LEN VAN RIJN

lega (BHV, bedrijfshulpverlening) snel ter plekke zijn. Ook voor de
naschoolse sportactiviteiten (verlengde schooldag, brede school)
is situering bij de school belangrijk.
De zaal dient goed en (sociaal) veilig bereikbaar te zijn, toegankelijk en bruikbaar, ook voor minder valide gebruikers. Ze dient
bereikbaar te zijn voor ambulances.

Zaalruimte(n)
Afmeting gymzaal/sportzaal
De netto vloeroppervlakte van een zaalruimte voor bewegingsonderwijs is minimaal 308 m², in een verhouding LxBxH van
22x14x5.5 meter.
Voor het voortgezet onderwijs wordt aanbevolen om naast deze

Geordend door belijning

16

Lichamelijke opvoeding

minimale standaardzalen ook grotere (26x14x7) en dubbele sport-

 oktober 2009

LEN VAN RIJN

Zo moet het staan!

zalen van 22x28x5.5à7 meter te realiseren. Dit vergroot de mogelijkheden voor medegebruik.

• De constructie van de wanden moet stevig zijn voor het kunnen
bevestigen van attributen en (indien van toepassing) voor verrijdbare werkbalken.

Noot
De minimale standaardmaat van 252 m², 12x21x5 meter (MHO,
modelverordening huisvesting onderwijs) is te klein voor de hui-

• Glasvlakken dienen balvast te zijn en bestand te zijn tegen
mechanische beschadigingen.
• Glasvlakken dienen geen hinderlijke reflecties te geven.

dige invulling van bewegingsonderwijs, zowel in het PO als het

Hinderlijk daglicht/zonlicht moet geweerd kunnen worden door

VO. Het gelijktijdig zelfstandig en gedifferentieerd werken in

middel van reflecterende beglazing en elektrisch bedienbare

groepen aan verschillende bewegingsactiviteiten, het (sport)spe-

zonwering aan de buitenkant.

len op aangepaste veldjes vraagt om bredere en grotere zalen.

• Geen vensterbanken toepassen (stofnesten).

Voor een uitvoerige toelichting en onderbouwing wordt verwe-

• De draairichting van de toegangsdeuren en ramen dient nooit

zen naar de te downloaden brochure: zaalafmeting bewegingsonderwijs, nieuwe minimale standaardmaat, bouwopties,

zaalinwaarts te zijn.
• De reflectiefactor van de wanden ligt tussen de 0,45 en 0,60.

www.kvlo.nl.
Noot
Wanden

De inrichting met vaste wand/plafond/grondtoestellen moet reeds

Afwerking

bij het bestek bekend zijn in verband met de te treffen bouwkun-

• Vlakke rechte wanden, geen kolommen in oefenruimte.

dige voorzieningen. Er dient voldoende wandruimte te zijn voor

• Wanden tot twee meter boven de vloer obstakelvrij afwerken.

de inrichting met vaste toestellen (wandrekken, klimwand, bedie-

• Bedieningsmechanismen en brandslanghaspels etc. wegwerken

ning ringen, touwen, rekstok, evt. basketbalborden en schuifpro-

in koven in muur en/of afschermen. Sporttoestellen vlak in de

fielen volleybalnet). Er dient tevens voldoende vrije wandruimte

wand opnemen. Voor onderwijsgebruik is het niet noodzakelijk

(hard en balvast) zonder obstakels/toestellen te zijn in verband

om grote attributen als wandrekken boven 2 meter te kunnen

met kaatsactiviteiten. Laat ook de akoestieknorm, opgenomen in

opbergen. Vlak ophangen tegen muur volstaat.

de arbo-catalogi, voor het onderwijs opnemen in de bouwop-

• Uitwendige hoeken en eventueel vrijstaande kolommen in toe-

dracht en het bestek.

stelberging tot twee meter boven vloer afronden.
• Materiaal wanden dient bestand te zijn tegen mechanische
beschadigingen en niet te brokkelen of korrelen (balvast).
• Lichamelijk contact mag zo min mogelijk letsel (schaven, bran-

Plafond
• Het plafond dient te beschikken over minimaal drie werkbalken
voor het bevestigen van ringen, touwen en rekstokinstallaties.

den) tot gevolg hebben (geen bezande steensoorten, kunststof-

De afstand van werkbalk tot muur dient minimaal gelijk te zijn

wanden).

aan de uitzwaailengte (afstand vloer tot ophangpunt

• Materiaal wanden dient een geluidsabsorptiecapaciteit te hebben van minimaal 0,25.

touwen/ringen).
• De max. zwaaihoogte is 5.5 meter.
Lichamelijke opvoeding

 oktober 2009
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• Luchtsnelheden ten gevolge van ventilatie dienen tot een hoogte
Noot

van minimaal 3 meter boven de sportvloer niet hoger te zijn dan

In sporthallen zijn – in elk geval voor het primair onderwijs –

0,5 m/s.

aanpassingen noodzakelijk (verrijdbare werkbalk, triangels, etc.)
om tot een standaard zwaaihoogte van 5.5 meter te komen.
• Het plafond dient tot 5.5 obstakelvrij te zijn.
• Het plafond dient bestand te zijn tegen mechanische beschadigingen en dient balvast te zijn.
• Het plafond kan in belangrijke mate bijdragen aan de akoestische kwaliteit en dient een hoge geluidsabsorptie te hebben.
• Verlichtingsarmaturen moeten vlak weggewerkt worden en
beschermd tegen mechanische beschadiging.
• De reflectiefactor van het plafond ligt tussen de 0,60 en 0,80.

• Het geluidsniveau dient, tezamen met andere niet met de sport
verwante bronnen, minder dan 40 dB(A) te zijn.
Verlichting
Sterkte: voor bewegingsonderwijs wordt NEN-EN 12193 , NN
351005 ‘Verlichting’, ofwel klasse 3 gehanteerd. Deze norm geeft de
gebruikswaarde aan. De nieuwwaarde ligt ongeveer 1,25 hoger.
• De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte is ¡Ý 300 lux
• De gelijkmatigheid is ¡Ý0,5
• De kleurweergave is ¡Ý20 Ra
Positionering: niet boven middellijn. Lichtstroken in lengterichting
plafond zijn zeer hinderlijk bij volleybal en badminton. Bij voor-

Vloer

keur meerdere TL-armaturen onder hoek aan zijkant plafond.

• De vloer moet veerkrachtig, naadloos en stroef zijn. Minimaal

Vlak wegwerken, obstakelvrij en balvast.

ISA-USI 1-2. Klasse 2. Op polyurethaanvloer van 2 mm minimaal
9 mm PU gebonden rubbergranulaat toepassen.
• De vloer moet schokabsorberend zijn. Drukvaste ondervloer:
ISA-M 14. Ondervloer afstemmen op vochtigheidsgraad en eisen

Noot
Indien gymzaal gebruikt wordt voor onder andere examens wordt
350 Lux op vloerniveau aanbevolen.

leverancier sportvloer.
• Er mag geen hinderlijke vloerreflectie zijn. Kleurreflectiefactor:
tussen 0,25 en 0,40.

Daglicht
Daglichttoetreding in gymzalen en sporthallen met onderwijsge-

• De belijning moet minimaal zijn en afgestemd op de schoolgebruikers.

bruik is noodzakelijk.
• Het daglichtoppervlak moet zo samengesteld en gesitueerd zijn
dat docenten en leerlingen zicht op het weer kunnen hebben.

Noot

• Hinderlijk daglicht en rechtstreeks invallend zonlicht moeten

Voor het voldoen aan nieuwe Europese regelgeving is een over-

geweerd kunnen worden (aan de buitenzijde, van binnen uit te

gangsregeling ingesteld. Meer informatie hierover is te verkrijgen

bedienen).
LEN VAN RIJN

bij ISA sport: www.isa-sport.com
Verwarming
• De zaalruimte moet verwarmd kunnen worden tot 22 °C bij een
buitentemperatuur van -5 °C. De gewenste temperatuur voor
onderwijsgebruik ligt - afhankelijk van het schooltype - tussen 18
en 22 °C. De temperatuur mag zomers maximaal 25 °C bedragen.
Hogere temperaturen kunnen maximaal 5% van de verblijftijd
worden overschreden.
• Luchtsnelheden ten gevolge van verwarmingsinstallaties dienen
tot een hoogte van 3 meter boven de sportvloer niet hoger te zijn
dan 0,5 m/s.
• Het geluidsniveau dient, tezamen met andere niet met de sport
verwante bronnen, minder dan 40 dB(A) te zijn.
• De verwarmingsinstallatie dient bestand te zijn tegen mechanische beschadigingen.
Ventilatie
• Per leerling dient minimaal 40 kubieke meter verse lucht per uur
te kunnen worden geventileerd.
• De ruimte-inhoud van de gymzaal dient minimaal in één uur te
kunnen worden geventileerd.
• De toevoer van verse lucht dient rechtstreeks van buiten te komen.
• Natuurlijke ventilatie dient ten minste 2,00 meter boven vloerniveau gerealiseerd te worden.
• Tussen 10% en 25% van de vereiste ventilatie dient door de
docent te regelen te zijn.
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Nooduitgang

• Het daglichtoppervlak van de gymzaal is minimaal 5% van het
vloeroppervlak. Bij 308 m² is dit minimaal 15,40 m².

de school. De basisinventarislijsten van de KVLO (die u kunt vinden op www.kvlo.nl onder onderwijs, huisvesting, downloads) vervangen de sterk verouderde lijsten van voor 1974. Deze lijsten voor

Akoestiek

het PO en VO worden periodiek door een KVLO-werkveldgroep bij-

De akoestische kwaliteit van een gymzaal/sportzaal/sporthal waar

gesteld. De nieuwe lijsten zijn per januari 2010 te verwachten. Deze

bewegingsonderwijs plaatsvindt, dient hoog te zijn, te meer daar

lijsten worden jaarlijks geïndexeerd.

vele sportactiviteiten zelf al met lawaai gepaard gaan en de leerlingen lawaai produceren.

Noot

• De gemiddelde absorptiecoëfficiënt (á) van de sportruimte dient

Er dient tenminste jaarlijks een veiligheidscontrole van de inven-

ten minste 0,25 te zijn.

taris plaats te vinden door een erkende firma. Bij intensief

• De nagalmtijd is afhankelijk van volume en absorberend vermogen van een ruimte. De gemiddelde nagalmtijd in een frequen-

gebruik, bijvoorbeeld door de vereniging of NSO, is een halfjaarlijkse controle noodzakelijk.

tiegebied van 125-4000Hz is maximaal 1,0 s. voor een gymzaal/
sportzaal van 14x22x5.5m.
• De nagalmtijd per frequentieband (Tmax/fb)wordt gerekend
door Tgem te delen door Tmax/fb en dient: ¡Ý0,7 te zijn.
• Het achtergrondgeluidsniveau is maximaal 40 dB(A). Dit geldt

Andere ruimtes
Toestelberging
Afmeting:

zowel voor externe geluiden als verkeer van buiten als voor inter-

De oppervlakte bedraagt minimaal 45 m² (4.5x10).

ne geluidsbronnen als ventilatie- en verwarmingssystemen.

De hoogte is 2.80 à 3.00 m. De doorrijhoogte en vrije hoogte is

• De isolatie-index voor contactgeluid tussen een ruimte voor
bewegingsonderwijs en andere verblijfs/lesruimtes voor leerlingen is ten minste 10 dB(A), bij voorkeur 15 dB(A).

minimaal 2.50 m in verband met lengte van palen en de transportwagens voor landingsmatten.
De diepte is minimaal 4.5 meter in verband met de lengte van
opbergkarren en het kunnen bereiken van het opgehangen materi-

Noot

aal aan de achtermuur en maximaal 5.5 m in verband met in/uitrij-

Uit een inventarisend KVLO-onderzoek blijkt dat veel docenten

den toestellen.

die werkzaam zijn in zalen met een slechte akoestiek last hebben

De breedte is 10 meter (minimaal 8) in verband met de toeganke-

van gehoorstoornissen (met zelfs doofheid tot gevolg), stempro-

lijkheid en het naast elkaar kunnen plaatsen van toestellen.

blemen, concentratieprobleem en vermoeidheid. Het is een
bekend gegeven dat geluid geluid voedt. Een en ander leidt tot

Toelichting: De norm uit het bouwbesluit van 24 m² en 2.1 m hoogte

een verhoogd ziekteverzuim en soms tot arbeidsongeschiktheid.

voldoet niet meer. De huidige onderwijsmaterialen vragen meer

Bovendien zijn de eerste vergoedingen wegens gehoorschade onlangs

ruimte. Doorgaans dient er tevens ruimte te zijn voor materialen

door verzekeringen van een schoolbestuur uitbetaald. Een juiste

van het medegebruik (m.n. bij turnverenigingen). De hanteerbaar-

keuze van vloer-, wand- en plafondafwerking kan de nagalmtijd

heid en bereikbaarheid van het materiaal vraagt meer ruimte ter

en eventuele gevolgschade voor de gezondheid beperken.

voorkoming van fysieke overbelasting van docent en leerlingen.

De onderstaande tabel voor maximaal toelaatbare nagalm volgens

Ruimtelijke relatie: grenzend aan zaal(delen). In gymzalen aan de

de arbocatalogus VO.

lange wand, iets decentraal in verband met de middenkolom en
het overhouden van een langere werkwand. In sporthallen met
scheidingswanden en meerdere zaaldelen dient vanuit elk zaaldeel

soort ruimte

maatvoering [m]

nagalmtijd [s]

de toestelberging bereikbaar te zijn. Zalen die in tweeën deelbaar
zijn dienen een (gezamenlijke) toestelberging te hebben van mini-

A.1 Gymnastieklokaal

tot 14 x 22 m x 5.5

≤ 1,0

maal 90 m² . Bij drie zaaldelen dient elk zaaldeel bij onderwijsge-

A.2 Sportzaal

13 x 22 m x 7

≤ 1,1

bruik een eigen toestelberging te hebben.

A.3 1/3 sporthal / sportzaal 14 x 24 m x 7

≤ 1,2

Transportdeur: niet in berging, dubbele deur, 2 meter breed, 2.5

B.1 Sportzaal

≤ 1,3

meter hoog. Combineren in functie als nooduitgang. Kasten: vaste af

16 x 28 m x7

B.2 Sportzaal

22 x 28 m

≤ 1,4

te sluiten kasten aan zijmuur toestelberging in bouwbestek opnemen

B.3. 2/3 sporthal

32 x 28 m

≤ 1,5

voor het opbergen van klein materiaal. Afscherming: met net of

C.1 Sporthal

24 x 44 m

≤ 1,6

transparant vinyl of segmentdeuren (duurder); in geen geval ondoor-

C.2 Sporthal

28 x 48 m x 9

≤ 1,7

zichtig doek gebruiken in verband met gevaar van doorlopen in ber-

C.3 Sporthal

28 x 48 m x 9

≤ 1,9

ging. Als toestelberging aan kopse kant ligt volstaat een net niet, maar

D.1 Sporthal

28 x 88 m x 7

≤ 2,0

zijn obstakelvrije deuren noodzakelijk. Verlichting: min 150 lux op

D.2 Sporthal

35 x 80 m x 10

≤ 2,3

vloerniveau. Licht spreiden over berging. Minimaal twee lichtpunten,
ingebouwd, ter voorkoming van schade. Indien inbouw niet mogelijk
is dan verlichting hoog aan beide zijwanden aanbrengen.

Inventaris

Verwarming: minimaal 15 °C bij een buitentemperatuur vanaf –5°C.

De inventaris dient afgestemd te zijn op de schoolsoort en op de

Vloer: harde bestendige ondervloer met zelfde doorlopende top-

desbetreffende kerndoelen of eindtermen en het vakwerkplan van

laag als in zaal.
Lichamelijke opvoeding
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Kleedruimten

minimaal tien keer per uur worden ververst. Luchtsnelheid maxi-

Aantal: twee per gymzaal en twee per zaaldeel in een sporthal.

maal 0,2 s/m.

Afmetingen: oppervlak minimaal 25 m². De breedte is minimaal 4
meter) en de hoogte is minimaal 2,4 meter.

Docentenruimte
a Primair onderwijs

Voorzieningen kleedkamer

De docentenruimte voor het PO bevat een afsluitbare kleedruimte,

• De kleedruimte voorzien van 10 meter wandbanken zodat er 30

een natte cel met douchepunt, toilet, wastafel met spiegel, minimaal

zitplaatsen voor leerlingen (PO) zijn, vrij van de vloer en voorzien

twee kleedhaken, een tafel en stoel. Toilet en wastafel zo situeren dat

van 60 kleedhaken.

deze via een droog vloergedeelte bereikbaar zijn of apart situeren.

• Kleedruimte (of overgangsgebied naar wasruimte) voorzien van
één wastafel met spiegel.

Afmeting: minimaal 4 m² (tenminste één meter breed en 2,4 meter

• Toilet dient vanuit kleedruimte toegankelijk te zijn.

hoog) indien deze alleen gebruikt wordt voor het omkleden/was-

• De kleedruimtes dienen in verband met diefstal afsluitbaar te

sen. Bij 7 m² is de ruimte ook als scheidsrechterruimte te gebrui-

zijn. Indien de vluchtroute door de kleedruimte loopt moet deze

ken, bij 10 m² als docentenwerkplek.

van binnenuit makkelijk te openen te zijn.

Situering: indien docentenruimte ook als werkplek functioneert
(vakdocent) dient er zicht op de zaal te zijn. De docentenruimte

Afwerking: vloer moet stootvast, slijtvast, vochtbestendig en mak-

dient in verband met privacy niet toegankelijk te zijn vanuit/door

kelijk vochtig te reinigen zijn. Linoleum kan mits goede schrobma-

de kleedkamers voor de leerlingen.

chine en waterzuiger. Bij tegelvloer schrobput aanleggen. Wanden
stootvast, slijtvast, watervast, eenvoudig te reinigen en niet ruw.

b Voortgezet onderwijs

Plafond stootvast en vochtbestendig.

Afmeting:

Ventilatie: ruimte-inhoud minimaal zes keer per uur kunnen ver-

Ruimtelijke relatie: de docentenruimte dient in verband met

minimaal 15 m² bij twee docenten.

versen. Luchtsnelheid < 0,2 m/s.

toezicht aanpalend aan de/een zaal

Verlichting: minimaal 150 lux, spatwaterdicht.

gesitueerd te worden.

Verwarming: minimaal 20 °C. Luchtsnelheid maximaal 0,2 m/s.
Ventilatie: ruimte-inhoud minimaal 6 keer per uur kunnen verver-

Advies: De afmeting van de docentenruimte relateren aan het

sen. Luchtsnelheid maximaal 0,2 m/s.

aantal formatieplaatsen en gelijktijdig werkende docenten en
aan het gewenste gebruik door leerlingen. De kleed- en wasruim-

Wasruimten

te voor docenten (bij meer dan één zaal: minimaal twee) dient

Aantal: twee per gymzaal en twee per zaaldeel in een sporthal.

hiervan afgescheiden te worden uitgevoerd. De docentenruimte

Afmetingen: de oppervlakte per wasruimte is minimaal 15 m², de

voor het voortgezet onderwijs bundelen tot een sectieruimte. Deze

hoogte is minimaal 2,4 meter.

sectieruimte kan tevens dienst doen als instructie/computerruim-

Voorzieningen:

te voor een klein groepje leerlingen als de ruimte voorzien wordt

• tien douchepunten per wasruimte waarvan twee besloten

van ten minste drie werk/leerplekken/computers en aangesloten

• tien handdoekhaken

wordt op het netwerk. Toelichting: dit is m.n. wenselijk in tweede

• een lage voetenbak (EHBO)

fase havo, vwo bij bewegen sport en maatschappij (BSM) en in

• een toilet in was- of kleedruimte (zie kleedruimte)

vmbo bij LO2 en sport dienstverlening en veiligheid (SDV).

• een wartelkraan.
Ruimtelijke relatie: elke kleedruimte heeft direct toegang tot eigen

Werkkast

wasruimte. Geen directe inkijk in wasruimte vanuit nevenruimtes

Afmeting: minimaal 4 m², hoogte min. 2,4 m.

anders dan kleedruimte.

Voorziening: een uitstortgootsteen met warm en koud water; een

Afwerking:

dubbel randgeaarde wandcontactdoos.

• vloer is stootvast, slijtvast, slipvast, watervast en eenvoudig te

Afwerking: de vloer en wanden dienen stootvast, slijtvast, water-

reinigen

vast, vochtbestendig en eenvoudig te reinigen te zijn. Het plafond

• plafond is stootvast en vochtbestendig

dient vochtbestendig te zijn.

• wanden betegelen tot plafond
• minimaal twee doucheputten

Bezettingsgraadklasse

• leidingen zijn weggewerkt.

Een gymzaal/sportzaal heeft een bezettingsgraadklasse B4: min. 8

Warmwaterinstallatie: de capaciteit is minimaal zes liter warm

t/m 20 m² vloeroppervlakte per persoon.

water per persoon per minuut gedurende vijf minuten met een

Tot zover de normen.

temperatuur van 38 tot 40 °C. Voor onderwijsgebruik wordt een
vaste door de docent/beheerder in te stellen temperatuur aange-

Len van Rijn is medewerker van de KVLO op het gebied van huisvesting

raden. Bij ontwerp van leidingwaterinstallatie rekening houden
met legionellapreventie De toevoer van water dient door de

Correspondentie:

gebruiker te bedienen te zijn met drukknop. Verlichting: minimaal
150 lux, spatwaterdicht. Verwarming: minimaal 20 °C.
Luchtsnelheid maximaal 0,2 m/s. Ventilatie: ruimte-inhoud kan
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huisvesting@kvlo.nl

Bijlage 6 ) Standpunt KVLO over wettelijke borging vakleerkrachten, aantal gymlessen PO

Standpunt KVLO over wettelijke borging vakleerkrachten en aantal gymlessen PO
Geactualiseerd bestuursakkoord
Uit het verslag van de Tweede Kamer d.d. 11-07-2018 heeft de KVLO begrepen dat een aantal
fracties voorkeur heeft om eerst de resultaten van het geactualiseerde bestuursakkoord af te
wachten. Gelet op de slechte resultaten van het vorige bestuursakkoord en onze ervaringen, kan de
KVLO dat niet begrijpen.
Het bestuursakkoord met de PO-Raad is verlengd met hetzelfde beleid. De afspraak in 2014 was om
in 2017 minimaal twee uur per week, liefst drie uur, te realiseren verzorgd door een bevoegde
(vak)leerkracht. Daar is niets van terecht gekomen: i.p.v. 100% minimaal twee uur per week is dat
geworden 65% en i.p.v. 100% bevoegd is dat geworden 89%. Er is destijds ook gesproken over
terugbetaling van de middelen uit de zogenoemde prestatiebox als resultaten zouden uitblijven.
Voor zover ons bekend is er geen sprake van terugbetaling en wordt het beleid juist verlengd. De
minister stelt nog eens drie miljoen extra beschikbaar voor de Leergang-beurs; daarnaast is de
ambitie naar beneden bijgesteld: de intentie voor minimaal twee uur gymles per week blijft, maar de
toevoeging ‘het liefst 3 uur per week’ is weggelaten.
In 2016 heeft de KVLO samen met OCW en Sportkracht 12 alle provincies afgereisd om scholen
desgewenst te ondersteunen en te helpen bij de realisatie van minimaal twee uur, het liefst drie uur
bewegingsonderwijs. Er kwamen vooral gemeenteambtenaren, sportbestuurders en
vakleerkrachten; helaas was er vanuit het PO-veld weinig tot geen belangstelling.
Kortom, wij hebben geen enkel vertrouwen in verlenging van dit wederom vrijblijvende
bestuursakkoord. Bij voortzetting van hetzelfde beleid, verwachten wij geen andere uitkomsten.
Bovendien helpt dit beleid ook zeker niet om de werkdruk van de groepsleerkracht te verminderen
en/of het lerarentekort terug te dringen, integendeel.
Bestudering van de uitkomsten van het arbeidsmarktonderzoek van AMMS2015 over de
afgestudeerde ‘leergangers’ en de Enquête/evaluatie van de Leergang van 2017, baart ook nogal wat
zorgen m.b.t. de effectiviteit van het gevoerde beleid.
- We weten dat ruim 21% van deze afgestudeerden helemaal geen gym geeft en 51% maar één of
maximaal twee uur per week (zie pag. 19 en 20 van de arbeidsmarktmonitor 2015); dit jaar 2018
volgt nog een nieuwe arbeidsmarktmonitor, maar de pabo’s kunnen/willen er helaas niet aan
meewerken i.v.m. de nieuwe privacywetgeving.
- Een aantal van de groepsleerkrachten volgt de leergang ook, omdat het verplicht is. Zie onderdeel
Motivatie en Ondersteuning uit de Enquête / evaluatie van de beurs, pag. 7 en 8.

- De bedoeling van de Leergang was om vakspecialisten op te leiden die aan meerdere
groepen/klassen zouden gaan lesgeven (minimaal 0.2 fte) en zich zouden inschrijven in het
lerarenregister als docent bewegingsonderwijs, opdat professionalisering geborgd zou zijn. Nu
gebleken is dat de Leergang uitsluitend wordt gebruikt om groepsleerkrachten formeel bevoegd te
maken, waarvan 21% helemaal geen gym geeft en 51% één of twee uur aan de eigen groep, is het
verstandiger ermee te stoppen en te investeren in vakleerkrachten (zie aandachtspunt 6).

Wettelijke borging van vakleerkracht en uren: het enige dat echt werkt
De KVLO heeft al langer gepleit voor de verplichte inzet van vakleerkrachten vanaf groep 1 t/m groep
8, met minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week en het liefst drie uur per week. Dat was
ook conform het Kabinetsbeleid zoals vastgelegd in de Regeerakkoorden Rutte I en Rutte II en het
oorspronkelijke bestuursakkoord met de PO-Raad en is nu meer dan ooit noodzakelijk na de
zorgelijke uitkomsten van het inspectierapport over de afname van bewegingsvaardigheden en het
mislukken van het bestuursakkoord.
Wat betreft het aantal uren vinden wij dat alle kinderen op de basisschool, mede vanwege de
kansrijke motorische ontwikkeling in deze levensfase, gemiddeld minstens zoveel gymlessen zouden
moeten krijgen als de leerlingen op het vmbo, namelijk 2.5 uur per week, dat zoals eerder gezegd
ook wettelijk is vastgelegd (artikel 6d WVO). Uitgangspunt hiervoor is het aantal uren dat nodig
wordt geacht om de gewenste kwaliteit m.b.t. bewegingsvaardigheden te bereiken. Er is immers tijd
nodig om samen te oefenen.
Ter voorkoming van motorische achterstanden op jonge leeftijd, adviseren wij om de leerlingen van
groep 1 t/m 4 drie uur per week gym te geven en groep 5 t/m 8 twee uur per week (gemiddeld 2.5
uur per week), zodat motorische achterstanden vroegtijdig kunnen worden opgespoord en
weggewerkt. Maar ook een extra aanbod Motorische Remedial Teaching (MRT) en Club Extra achtige activiteiten kunnen goed helpen. Door de bewegingsvaardigheid te verbeteren, kunnen
kinderen weer aansluiting vinden bij een sportclub en/of bewegen en spelen in de buurt.
Bij groep 1 en 2 geven de openbare scholen nu al gemiddeld drie lessen per week en bij protestantschristelijke scholen is dat 2.5 lesuur per week, dus voor de groepen 1 en 2 verandert er qua aantal
lesuren niet zo gek veel, hoewel de onderwijsinspectie voor de kleuters van groep 1 en 2 meestal
uitgaat van minimaal één klokuur per dag = vijf uur per week.
Met deze wettelijke borging kan de onderwijsinspectie ook formeel goed toezien op de kwaliteit,
omdat deze, naast de kerndoelen en leerlijnen, gekoppeld is aan de noodzakelijke randvoorwaarden
voor kwaliteit, te weten een vakleerkracht en een minimum aantal lesuren.
Ter overweging: wij adviseren financiële labeling van de gym-uren, dus de financiering buiten de
lumpsum brengen.

Bijlage 7 ) Bezettingsrooster gymzaal Ommerkanaal

Ouderengymnastiek
Peuteropvang
Huurder
Huurder
Dansschool Kidans
Dansschool Kidans
Basisschool
Basisschool
Peuteropvang
Basisschool
Basisschool
Recreatiesport

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Huurder

BSO

Touwtrek
Basisschool
Basisschool
KDV
Basisschool
Basisschool
Recreatiesport
Basisschool
Basisschool
KDV
Basisschool
Basissschool
Dansschool Kidans
Dansschool Kidans
Line dance

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

avond

middag

ochtend

avond

Za
middag

ochtend

avond

Vrij
middag

ochtend

avond

Do
middag

ochtend

avond

Wo
middag

ochtend

avond

Di
middag

ochtend

Ma

Inkomsten bezettingsrooster gymzaal

Ouderengymnastiek
Peuteropvang

€
€

16,00
16,00

Huurder
Huurder
Dansschool Kidans
Dansschool Kidans

€
€

16,00
16,00

Basisschool
Basisschool
Peuteropvang
Basisschool
Basisschool

€
€
€
€
€

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Recreatiesport

€

16,00

Huurder

BSO

€
€

16,00
16,00

Touwtrek

€

16,00

Basisschool
Basisschool
KDV
Basisschool
Basisschool

€
€
€
€
€

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Recreatiesport

€

16,00

Basisschool
Basisschool
KDV
Basisschool
Basissschool
Dansschool Kidans
Dansschool Kidans

€

€
€

€
€

16,00
16,00

€
€

16,00
16,00

€

64,00

€
€
€

16,00
16,00
16,00

€
€
€

16,00
16,00
16,00

€

16,00

€

16,00

€

16,00

€

144,00

16,00

16,00
16,00

Line dance

Opbrengsten per jaar
€ 14.080,00
€ 16.640,00
€ 22.400,00

€
352,00
€
14.080,00
€
14.080,00
€
14.080,00

opbrengst per week
<- Jaarinkomsten te verwachten gebruikers

€

2.560,00

€

2.560,00

<- inclusief scholen Witharen en Stegeren
€ 5.760,00

<- inclusief potentiële opbrengsten in de
toekomst

Bijlage 8 ) blokkenschema zaalbeze�ng gymzalen gemeente Ommen 2019
MAANDAG

Carrousel
zaal Kantinezijde
zaal Dantezijde
Vechtdal College
08:00-08:15 Vechtdal College
08:15-08:30 08:00-16:00
08:00-16:00
08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00

Zaal 1

Carrousel
Zaal 2
Vechtdal College
08:00-16:00

Zaal 3
Vechtdal College
08:00-16:00

De Slaghen
halve zaal Deel A
halve zaal Deel B

Kardoen
08:30-15:00

Hogengraven
08:45-09:45
Even weken

Beerzerveld
hele zaal

Kardoen
08:30-15:00

Laarakkers
hele zaal

Boslust
08:30-14:00

De Maat
hele zaal

De Schammelte
hele zaal

Koloriet
08:30-14:45

Johan Seckel
08:30-15:00

MHCO
18:00-20:00

Zero
18:00-20:00

Guido de Bres
10:00-15:00

Hoekstee
13:45-14:30

Mabeco
15:30-21:00

Energy
15:00-21:00
Volco
18:00-22:00

Volco
18:00-20:00

Wintermaanden
nov/febr.

ZVO
20:00-22:15

2019/2020

DINSDAG
Sporthal 1
halve zaal Kantinezijde

Sportzaal De Slaghen

Sporthal 2

halve zaal Dantezijde

zaal1

zaal2

zaal3

08:00-08:15

Vechtdal College

Vechtdal College

Vechtdal College

Vechtdal College

08:15-08:30

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

halve zaal Deel A

halve zaal Deel B

Gymzaal Beerzerveld

Gymzaal Laarakkers

Gymzaal De Maat

Gymzaal De Schammelte

hele zaal

hele zaal

hele zaal

hele zaal

08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:15

Guido de Brés

09:15-09:30

09:00-13:00

De Maat

Johan Seckel

08:30-15:00

08:30-10:00

09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
Johan Seckel

12:45-13:00
Hoekstee

13:00-13:15

12:45-15:00

13:15-13:30

Triangel

Palet

Palet

13:30-13:45

13:15-14:15

13:15-15:00

13:15-15:00

Boslust

13:45-14:00

Even weken

4 groepen

13:30-15:00

13:00-14:30

14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15

Prokino BSO

16:15-16:30

16:00-17:00

16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15

MHCO

Energy

17:15-17:30

17:00-19:00

17:00-21:30

17:30-17:45
17:45-18:00

winter

18:00-18:15

Volco

Elle Dansé

18:15-18:30

18:00-22:00

17:30-20:30

18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15

En Blok

19:15-19:30

19:00-21:30

19:30-19:45
19:45-20:00

Pallegarste

Den Besten

19:30-21:00

19:30-21:00

20:00-20:15

Ouvol is nog optie

TTV

20:15-20:30

20:00-21:30

20:00-21:15

20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-23:00

WOENSDAG
Sporthal 1
Kantinezijde

Sportzaal De Slaghen

Sporthal 2
dantezijde

zaal1

zaal2

zaal3

08:00-08:15

Vechtdal College

Vechtdal College

Vechtdal College

Vechtdal College

08:15-08:30

08:00-15:45

08:00-15:45

08:00-16:00

08:00-16:00

Deel A

Beerzerveld

Laarakkers

De Maat

Schammelte

hele zaal

hele zaal

hele zaal

hele zaal

Deel B

08:30-08:45

Dennenkamp

Bernardus

De Maat

08:45-09:00

08:30-14:00

08:30-12:00

08:30-12:15

09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00

Hoekstee

10:00-10:15

09:45-12:00

10:15-10:30
10:30-10:45

Johan Seckel

10:45-11:00

10:30-12:15

11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
NBvP

13:30-13:45
13:45-14:00

13:30-14:30

14:00-14:15

STARS

14:15-14:30

14:00-15:30

14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
Energy

15:30-15:45
15:45-16:00

Energy

15:30-21:00

16:00-16:15

JCO

16:15-16:30

16:00-18:00

15:45-19:30

16:30-16:45
16:45-17:00

winter

17:00-17:15

MHCO

17:15-17:30

17:00-20:00

17:30-17:45

winter optie

17:45-18:00
18:00-18:15

Volco

Volco

18:15-18:30

18:00-20:00

18:00-20:00

18:30-18:45

evt. Laarakkers

18:45-19:00
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15

ZVO

ZVO

20:15-20:30

20:00-22:15

20:00-22:00

Pallegarste

Zonzijn

19:30-21:00

19:30-21:00

SVO

20:30-20:45
20:45-21:00

20:30-22:00

21:00-21:15

Voetbalgroep Hoorn

Aco-van Elderen

21:15-21:30

21:00-22:00

21:00-22:00

21:30-21:45

Winter

21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00

DONDERDAG
Sporthal Carrousel
zaal Kantinezijde

zaal Dantezijde

Sportzaal De Slaghen

Zaal1

Zaal2

zaal3

08:00-08:15 Vechtdal College

Vechtdal College

Vechtdal College

Vechtdal College

08:15-08:30 08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-12:40

08:00-12:40

halve zaal Deel A

Gymzaal Beerzerveld

Gymzaal Laarakkers

Gymzaal De Maat

Gymzaal De Schammelte

hele zaal

hele zaal

hele zaal

hele zaal

halve zaal Deel B

08:30-08:45

Kardoen

Kardoen

08:45-09:00

08:30-13:00

08:30-13:00

De Maat
08:30-15:00

09:00-09:15

Bernardus

09:15-09:30

09:00-15:00

09:30-09:45

St. Wijz

09:45-10:00

09:30-10:30

10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
Johan Seckel

12:45-13:00
13:00-13:15

Ommerkanaal

Ommerkanaal

Hoekstee

13:15-13:30

13:00-15:00

13:00-15:00

13:00-13:45

13:30-13:45

Koloriet

Koloriet

Koloriet

13:45-14:00

13:30-14:30

13:30-14:30

13:30-14:30

14:45-15:00 En Blok

Vechtdal College

Vechtdal College

15:00-15:15 14:45-15:45

14:50-15:40

14:50-15:40

12:45-15:00

14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45

15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15

Energy

16:15-16:30

16:00-20:30

16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15

Volco

Energy

Elle Dansé

17:15-17:30

17:00-18:30

17:00-18:30

17:00-19:00

17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15 Volco
18:15-18:30 18:00-22:00
18:30-18:45

G-voetbal

18:45-19:00

18:30-20:00

19:00-19:15

Wado

19:15-19:30

19:00-20:30

MHCO
19:00-20:00

19:30-19:45

Pallegarste

19:45-20:00

19:30-21:30

20:00-20:15

Volco

20:15-20:30

20:00-23:00

20:30-20:45

Ouvol

Ouvol

20:45-21:00

20:30-22:00

20:30-22:00

21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-23:00

winter optie

VRIJDAG
halve zaal Kantinezijde
08:00-08:15 Vechtdal College
08:15-08:30 08:00-16:00

halve zaal Dantezijde

Sporthal Carrousel
zaal 1

Vechtdal College
08:00-16:00

08:30-08:45
08:45-09:00
Guido de Brés
09:00-13:00

09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00

zaal 2
Vechtdal College
08:00-16:00

10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00

zaal3

Sportzaal De Slaghen
halve zaal Deel A
halve zaal Deel B

Gymzaal Beerzerveld
hele zaal

Gymzaal Laarakkers
hele zaal

Willibrordus

Willibrordus

08:45-10:00

08:45-10:00

Palet
10:00-15:00

Aco van Elderen
10:00-12:00

Bernardus
08:30-12:00

11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15

Triangel
13:15-14:15
5 t/m 8

Boslust
13:30-15:00

Nieuwe brug
13:45-14:45

14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00

Mabeco
MHCO
16:00-19:30

16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00

Energy
16:00-21:00

Energy
16:00-18:00

15:45-18:30

17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00

Pallegarste
18:30-22:30

19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45 SVO
19:45-20:00 19:30-22:30
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00

winter
En Blok
19:30-23:00

Gymzaal De Maat
hele zaal

Gymzaal De Schammelte
hele zaal

Vechtdal College
08:00-16:00
De Maat
08:30-15:15

Johan Seckel
08:30-15:00

Bijlage 9 ) Intentieverklaringen gebruikers gymzaal

1.
2.
3.
4.
5.

CNS Ommerkanaal
Kidans
Kinderopvang
Recreatie volleybal
Touwtrek vereniging

