Een opleiding Gymstars organiseren in jouw club?
Tijdens de opleiding Gymstars (3 uur) leggen we de nadruk op hoe je Gymstars kan toepassen in de
basiswerking van je club. Op voorhand worden concrete accenten in de inhoud van de sessie
afgesproken met de organiserende club: Is er meer nood aan een opleiding over de eerste 3 niveaus of
eerder de hoogste niveaus? Welke toestel kan extra aandacht gebruiken of welke leerlijn mag onder de
loep genomen worden? Vragen de trainers meer ondersteuning wat betreft helperstechnieken? Of is het
efficiënt organiseren van een les met de kijkwijzers Gymstars eerder een noodzakelijk onderwerp? Wij
passen de opleiding aan jouw vraag aan!
Wil je zo een opleiding in jouw club laten doorgaan, aarzel dan niet om je aanvraag in te dienen. Dit is de
ideale kans om (hulp)lesgevers uit jouw club en regio deze bijscholing dicht bij huis te laten volgen. De
opleiding dient minimum 3 maanden op voorhand aangevraagd te worden bij opleiding@gymfed.be.
Meer info? 09 243 12 22.

Hoe gaat het in zijn werk?
1. Zoek een geschikte datum en uur voor de opleiding.
 Bekijk met je (hulp)trainers welke datum (of data) mogelijk is (zijn).
 Informeer of jullie sporthal/turnzaal beschikbaar is, bij voorkeur exclusief voor de opleiding.
2. Bepaal de inhoudelijke focus voor de opleiding.
 Welk onderwerp wensen jullie trainers behandeld te zien?
o Didactiek, methodiek?
o Werken met kijkwijzers?
o Lesorganisatie, lesopbouw?
o Focus op eerste niveaus of hogere niveaus?
o Bepaalde toestellen of leerlijnen?
o Helperstechnieken?
o …
3. Dien je aanvraag minimum 3 maanden op voorhand in via mail aan loremarguillier@gymfed.be .
 Vermeld duidelijk jullie voorkeursmoment(en) en de locatie
 Beschrijf je inhoudelijke wensen
4. Gymfed zoekt een docent voor jullie opleiding.
 Afhankelijk van de locatie, de datum en het onderwerp zoekt Gymfed een geschikte docent.
Indien er geen geschikte docent gevonden wordt, kan er samen met de club een alternatieve
datum gezocht worden.
 Gymfed sluit een contract af met de docent en vergoedt de docent voor de opleiding.
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5. Schrijf je trainers in.
 Zodra datum, uur, locatie, onderwerp en docent gekend zijn, maakt Gymfed online een activiteit
aan van de opleiding op www.gymfed.be/activiteiten .
 Vanaf dit moment kunnen trainers (min. 14 jaar) van de club inschrijven voor de opleiding (15
euro pp). Gymfed brengt de club op de hoogte zodra de inschrijvingen geopend zijn.
 Afhankelijk van het aantal trainers van de organiserende club dat zich inschrijft, maakt Gymfed
extra promotie naar omliggende clubs om zich eveneens in te schrijven voor de opleiding. Op
die manier streven we naar minimum 10 en maximum 24 deelnemers.
 Ten laatste 1 week voor de opleiding bezorgt Gymfed de inschrijvingslijst voor de opleiding aan
de organiserende club en de docent.
6. Praktische afspraken.
 De volledige opleiding gaat door in de turnzaal/sporthal. Er is geen theorie-ruimte noodzakelijk.
 Aan de club wordt gevraagd het beschikbare materiaal/de ruimte te beschrijven zodat de
docent de opleiding optimaal kan voorbereiden in de effectieve clubsituatie.
 Afhankelijk van het onderwerp kan de docent vragen aan de club om 2 tot 5
voorbeeldgymnasten te voorzien.
 De club is vrij om zelf water en/of een versnapering voor de deelnemers te voorzien.
7. Aanwezigheden.
 Bij aanvang van de opleiding dient elke trainer zijn aanwezigheid te bevestigen op de
inschrijvingslijst.
8. Nazorg.
 Na afloop van de bijscholing bezorgt de docent de aanwezigheidslijst aan Gymfed.
 Na aanwezigheid wordt de deelnameprijs rechtstreeks aan de club gefactureerd en wordt een
aanwezigheidsattest toegekend aan elke deelnemer.
 Indien tijdens de opleiding foto’s werden gemaakt door de club, mogen deze steeds bezorgd
worden aan Gymfed via mail of gedeeld worden op sociale media met hashtag #wearegym en
#gymstars.
 Gymfed kan, mits bij de aanvraag gemeld, financieel tussenkomen voor de zaalhuur.
 We horen graag je feedback, opmerkingen, suggesties over het verloop van de opleiding!
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