
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luuk beweegdagen 2021 
  



o Wanneer? 

Op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober worden de Luuk beweegdagen georganiseerd in 

samenwerking met Moev, Sport Vlaanderen en Stad Gent.  

 

o Wie? 

Op de sportdag worden activiteiten voorzien voor leerlingen uit de 2de en 3de graad basisonderwijs. 

De activiteiten worden begeleid door studenten 2e jaar LO/BR aan de Arteveldehogeschool.  

 

o Wat? 

De leerlingen zullen kennismaken met vier verschillende beweegzones. Elk van deze zones bevat 

enkele sportactiviteiten waarmee ze zullen kennismaken die dag.  

- Op avontuur (schietsporten, teambuilding, IPS games, reuzespelletjes en sportspelletjes) 

- Meester in het verkeer (fietsverkeersveiligheid, fietsbehendigheid, skaten, parcours met 

fiets/step en fietsspelen) 

- Sporten op de speelplaats (gagabal, circus, parachutte, spikeball, rampshot, kanjam/frisbee, 

ropeskipping) 

- Sporten na school (atletiek, hockey, balsporten, tennis, fitness, boksen, judo) 

De 2 zones ‘op avontuur’ en ‘meester in het verkeer’ zijn vaste zones met begeleiding en een vast 

doorschuifsysteem. De 2 zones ‘sporten op de speelplaats’ en ‘sporten na school’ zijn vrije zones 

waarin leerlingen ontdekkend leren.  

 

- Lerarenzone 

Daarnaast is er een zone voor de leerkrachten tijdens deze sportdag, in deze zone zal de leerkracht 

vergaren over de standenmarkt en bewegingstussendoortjes (TikTok, yoga, time-out momentjes en 

de gezondheid) 

Het definitieve programma wordt meegedeeld na het inschrijven. 

Tijdens de sportdagen worden alle coronamaatregelen gedurende beide dagen in acht genomen. 

 

o Waar? 

De sportdagen zullen doorgaan in en 

rond de Topsporthal Vlaanderen.  

 

Locatie:  

Zuiderlaan 14, 9000 Gent 

 

  



o Dagplanning 

9u – 9u30: aankomst scholen  
9u30 – 9u50: verwelkoming scholen + groepen verdelen  
10u – 10u50: zone 1 
10u50 – 11u: doorschuif + pauze 
11u – 11u50: zone 2 
12u – 12u45: middagpauze 
12u45 – 13u45: zone 3  
13u45 – 13u55: doorschuif + pauze 
13u55 – 14u45: zone 4 
14u50: verzamelen aan de Topsporthal + dankwoord  
15u: Einde sportdag 

 

o Kosten 

De prijs bedraagt €5 per leerling. Per dag begeleiden wij max 400 leerlingen. 

o Extra info  

https://www.moev.be/  

o Contactgegevens 

Sporttechnisch coördinator: Frieke Temmerman 

E-mail: frieke.temmerman@student.arteveldehs.be 

Logistiek coördinator: Simon de Sloover 

E-mail: simon.desloover@student.arteveldehs.be 

Communicatie coördinator – dagverantwoordelijke: Axelle Van Lysebeth 

E-mail: axelle.vanlysebeth@student.arteveldehs.be  

Partner Arteveldehogeschool: Stijn De Cock 

E-mail: stijn.decock@arteveldehs.be 

Partner MOEV: Jens Vermassen 

E-mail: jens.vermassen@moev.be 

Partner Sport Vlaanderen: Janie Van den Meersch 

E-mail: janie.vandenmeersch@sport.vlaanderen 
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