
Wekelijks: Inzet speelbegeleiding. Een
dagdeel inzet van een speelbegeleider.

Maandelijks: Inzet speelbegeleiding. Een
dagdeel voor input nieuw speelaanbod.

Jaarpleinprogramma voor wekelijks
speelaanbod incl. 10 nieuw te ontwikkelen
pleinspeelkaarten met 50 spellen.

Jaarpleinprogramma voor wekelijks 
speelaanbod incl. 5 nieuw te ontwikkelen 
pleinspeelkaarten met 25 spellen.

Juniorcoachtraining.

Junior EHBO.

Keuzemodule: Pleinkunst.

Keuzemodule: Bewegingstussendoortjes.

Middels wekelijkse aanwezigheid
(38 keer) van onze speelbegeleider
gedurende 3 uur per keer wordt het 
plein speelklaar gemaakt, wordt 
het spelen begeleid en worden er 
speelinstructies verzorgd. Hierbij wordt 
u ontzorgd en blijft uw plein optimaal 
gebruikt worden.

Middels maandelijkse aanwezigheid
(10 keer) van onze speelbegeleider
wordt het plein speelklaar gemaakt,
wordt het spelen begeleid en worden
er speelinstructies verzorgd. Ideaal om
de structuur en de methodiek vast te
houden. Dit is inclusief optie 3.

Jaarpleinprogramma wordt begin van
het schooljaar digitaal opgestuurd.
Beweeg Wijs stuurt maandelijks digitaal
de speelschema’s per week. Beweeg
Wijs voert 2 keer een adviesgesprek van
een uur.

Jaarpleinprogramma wordt begin van
het schooljaar digitaal opgestuurd.
School maakt zelf de speelschema’s
per week middels een aangeleverd
format. Beweeg Wijs voert 2 keer een
adviesgesprek van een uur.

Training van 1 uur aan leerlingen 
uit de bovenbouwgroepen om uw 
juniorcoaches enthousiast en scherp te 
houden. Aanbevolen om dit 3 á 4 keer 
per jaar te doen.

Juniorcoaches maken in 1 uur kennis 
met jeugd-EHBO door een erkend 
kaderinstructeur. Ze leren om op 
adequate manier eerste hulp te 
verlenen in de schoolomgeving.

Flitscursus van 1 uur onder schooltijd 
met een klas naar keuze om kennis te 
maken met de methodiek pleinkunst, 
dans, theater en muziek door onze 
cultuurspecialist. Nascholing onder 
schooltijd.

Flitscursus van 1 uur onder schooltijd 
met een klas naar keuze over 
bewegingstussendoortjes door één van 
onze specialisten. Nascholing onder 
schooltijd.
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€ 5.244,-
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Hofmaat 2 - 7161 GM Neede +31 (0)545 - 29 68 58 info@beweegwijs.nl www.beweegwijs.nl

Opties ToelichtingNr. Tarieven

Onderhoudsabonnementen
voor Beweeg Wijs scholen

20
16

 - 
20

17

Voor continuering van kwaliteit, kies optie 1 t/m 4

Voor verdieping en verrijking, kies optie 5 t/m 16



Keuzemodule: Kleutertraining voor de 
onderbouw.

Keuzemodule: Beweeg Wijs natuurlijk 
evenwichtsparcours voor de middenbouw.

Keuzemodule: Beweeg Wijs natuurlijk 
survivalparcours voor de bovenbouw.

Keuzemodule: Beweeg Wijs, voor peuters 
(1,5 tot 4 jaar).

Keuzemodule: Leerling Succes Systeem. 

Keuzemodule: Rekenplein.

Pleinspeeldag.

Teambuilding voor schoolteams en 
bedrijven.

Flitscursus van 1 uur onder 
schooltijd met een kleuterklas over 
onderwijsdoelen op het kleuterplein 
door onze pleinspeelspecialist. 
Nascholing onder schooltijd.

Flitscursus van 1 uur onder 
schooltijd met gebruik van mobiel 
evenwichtsparcours door onze 
pleinspeelspecialist. Nascholing onder 
schooltijd.

Flitscursus van 1 uur door onze 
pleinspeelspecialist. Met gebruik van 
slaglines en mobiele materialen ter 
inspiratie. Nascholing onder schooltijd.

Flitscursus van 1 uur door onze  
specialist voor het jonge kind. 
Thema’s: evenwicht, oog-
handcoördinatie, ruimtelijke oriëntatie, 
fijnmotorische vaardigheden, natuurlijk 
spelen en circus.

Flitscursus van 1 uur na schooltijd 
waarin onze speelgedragsspecialist 
handvatten geeft om op zoek te gaan 
naar de succeskleur en de zone van 
naaste ontwikkeling van leerlingen
(zie ook: www.speelgedrag.nl).

Training van 1,5 uur na schooltijd 
met het docententeam door onze 
rekenspecialist. U maakt kennis met 
de methodiek bewegend rekenen. 
Aparte trainingen voor kleuters, onder-, 
midden- en bovenbouw.

Een eenmalig complete en unieke 
speelfeestdag van een dagdeel op uw 
schoolplein en/of in de wijk door één 
van onze speelbegeleiders.

Eenmalig complete en unieke 
teambuildingsbijeenkomst van 
een dagdeel met laagdrempelige 
coöperatieve, uitdagende en humorvolle 
beweegactiviteiten. Met inzet van 
meerdere Beweeg Wijs begeleiders.
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€ 249,-

€ 249,-

€ 249,-

€ 249,-

€ 249,-

€ 375,-

€ 449,-

€ 750,-

Onderhoudsabonnementen
voor Beweeg Wijs scholen

20
16

 - 
20

17

Voor elke school is op basis van uw eigen wensen en 
mogelijkheden een eigen aanbod samen te stellen.

Opties ToelichtingNr. Tarieven


