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KINDEREN

SUCCESVOL

MAKEN

„

Weerbaarheid en veerkracht

ontwikkelen om in een alsmaar

veranderende maatschappij 

succesvol te kunnen leven.


Een gezond zelfvertrouwen 

ontwikkelen en zo, ondanks

tegenslag, weer kunnen opstaan.


Shihan Kathrin Siggelkow

projectleiding

















HET PROJECT
Dit project is gebaseerd op de oude krijgskunst 
van Okinawa, het Okinawa Kobudo. Sommige 
van deze techieken dateren uit het middeleeuw-
se Okinawa, maar werden pas in het 19de 
eeuw gestructureerd beoefend. De leerlingen 
leren het hanteren van oude gereedschappen 
als middel tot verdediging (bijvoorbeeld een 
draagstang om water en goederen te 
transporteren of een hoed van stro die als 
beschermend schild werd gebruikt). Door kihon 
(basistechnieken) en kata (vormenloop) 
focussen de leerlingen op coördinatie in de 
ruimte en op hand-voetcoördinatie.

UNIEKE VERBINDING VAN 
BEWEGINGSOPVOEDING 
MET CULTUUR, TAAL EN 
GESCHIEDENIS

Het project is ontstaan uit de initiatielessen die 
Kathrin Siggelkow aan het begin van elk 
schooljaar aan onze school geeft. Sinds 2015 
werken de vzw en de school samen om 
leerlingen van zowel de kleuterschool als ook 
van de lagere school aan het bewegen te 
brengen. Het positieve effect van deze 
initiatielessen was zo overweldigend, wat betreft 
feedback van de leerlingen en inschrijvingen in 
de vzw, dat wij besloten hebben om een 
langlopend project voor de lagere school op te 
bouwen. Zo kunnen wij alle leerlingen de kans 
bieden om bewegingsopvoeding op een andere 
manier te beleven. De unieke verbinding van 
bewegingsopvoeding met Japanse cultuur, taal 
en geschiedenis maakt dit project niet alleen 
waardevol voor de school en de leerlingen, 
maar biedt ook de kans om de ontwikkeldoelen 
uit het leerplan op een bijzondere manier te 
benaderen.

GEVECHTSKUNST en SCHOOL 
Deze werkvelden worden vaak als uiteenlopende 
doeleinden beschouwd. De gevechtskunst biedt 
de kans om intrinsieke motivatie bij leerlingen te 
bevorderen en tegelijk doorzettingsvermogen en  
wederzijds respect op te bouwen. Door 
gevechtskunst leren kinderen zich weerbaar op 
te stellen tegenover de uitdagingen van deze tijd. 
Het project heeft onder andere als doel 
preventief om te gaan met mogelijk pestgedrag 
en geeft de leerlingen middelen om assertief op 
bepaalde situaties te reageren. Zo ontwikkelen 
ze een gezond en sterk zelfbewustzijn.

DOEL 
Dit project is eveneens bedoeld om de leer-
lingen kennis te laten maken met de Japanse 
cultuur. Ze leren het verschil tussen de oosterse 
en westerse cultuur herkennen en de principes 
die hieruit ontstaan toe te passen. Tegelijk willen 
wij de mogelijkheid bieden om leerlingen als 
assistenten op te leiden en zo het project 
methodisch en didactisch te laten groeien. Op 
het einde van het trimester leggen de leerlingen 
een examen voor de gele band af. Iedereen kan 
hiermee achteraf in de vzw deze sport verder 
beoefenen. Zo sluit deze opleiding nauwkeurig 
aan bij de verdere sportieve loopbaan in de vzw.







































DE PEDAGOGISCHE BASIS

Als vrije katholieke basisschool maken we deel uit 
van de scholengemeenschap „GeNegen“ met 
scholen in Peer en Hechtel. Met de hele school 
werken we aan waardenopvoeding vanuit een 
christelijk geïnspireerd mens- en wereldbeeld. Bij 
ons is elk kind uniek. Naast waarden zoals respect, 
eerlijkheid, verantwoordelijkheid en beleefdheid 
willen we kinderen met elkaar leren omgaan op een 
geweldloze manier.

Dit project vindt zijn verankering in het nieuwe 
leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs 
in Vlaanderen „Zin in Leren! Zin in Leven!“. Dit 
leerplan bouwt op de interactie tussen persoons-
gebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden. Zo 
wordt een harmonische ontwikkeling van elke 
leerling bevorderd. De raaklijnen van het project 
met het nieuwe leerplanconcept zijn hier visueel 
opgemaakt. 

SOCIO-EMOTIONALE 
ONTWIKKELING

ONTWIKKELING VAN EEN 
INNERLĲK KOMPAS

ONTWIKKELING VAN 
INITIATIEF EN VERANT-

WOORDELĲKHEID

MOTORISCHE EN 
ZINTUIGLĲKE 

ONTWIKKELING

ONTWIKKELING VAN 
ORIËNTATIE OP DE 

WERELD

TAALONTWIKKELING

Ik kan op een warme en 
communicatieve wijze in 

relatie treden met mezelf en 
met anderen.

In dialoog met de  
a/Andere(n) leer ik mezelf en 
waartoe ik word uitgenodigd 
kennen. Ik kan richting geven 

aan mijn leven. Ik reageer 
veerkrachtig.

Ik neem verantwoordelijkheid 
op voor mezelf en voor 

anderen. Ik neem initiatief en 
kan vrij en zelfstandig 

functioneren. Ik ontwikkel 
kritische zin, kan dingen 

onderzoeken en ben creatief.

Ik beschik over voldoende 
(psycho)motorische en 

zintuiglijke basisvaardigheden 
om zelfredzaam te 

functioneren.

Ik ben nieuwsgierig naar de 
wereld waarin ik leef. Ik 

exploreer mijn omgeving en 
verwerf inzicht in de wereld in 

al zijn dimensies. Ik ben 
geïnteresseerd in 

bewegingscultuur. Ik speel, 
sport en beweeg.

Ik verken talen en talige 
diversiteit om me heen. Ik zet 

mijn talige vaardigheden 
steeds efficiënter in om 

betekenisvolle situaties met 
taal aan te pakken.



























PROJECTLEIDING

Marc

Hulsmans

Kathrin

Siggelkow

Luc

Kerkhofs

Directeur

Lagere School

De Zandkorrel

Leerkracht Bewegings-

opvoeding

De Zandkorrel

Directeur en Shihan

Federation Geido Tao 
Chi Kihon

Sinds 2001 ben ik directeur 
in de lagere school De 
Zandkorrel in Hechtel. In 
deze snel veranderende 
maatschappij waarin we 
leven vind ik niet alleen 
kennis, maar ook vaardig-
heden, samenwerken en 
flexibiliteit belangrijk.  
Kinderen moeten leren 
omgaan met een groot 
gamma aan vaardigheden en 
houdingen om te kunnen 
groeien. Zelfstandig leren, 
werkhouding, motivatie, 
zelfsturing, sociale 
vaardigheden, welbevinden, 
waarden en normen 
hanteren, voldoende 
bewegen, fysische en 
psychische gezondheid zijn 
hierbij belangrijke facetten.  
Dit project is in zijn 
verscheidenheid een rijke 
bron om hieraan te werken.

Ik probeer positief in de 
wereld te staan en 
verbondenheid tussen 
medemensen vind ik heel 
belangrijk.  
Ik vind het heel belangrijk dat 
de kinderen op jonge leeftijd 
tools krijgen om weerbaar te 
worden in deze snel 
veranderende maatschappij. 
Jezelf zijn en positief 
opkomen voor jezelf is heel 
mooi. Vandaar mijn steun 
aan dit project.

Sinds 1995 verzorg ik 
lessen gevechtskunst voor 
kinderen, jeugd en 
volwassenen. Ik heb dan 
ook een vzw in Duitsland 
geleid zowel op technisch 
als op organisatorisch vlak. 
Deze ervaring heb ik 
kunnen inbrengen in de 
internationaal werkende 
Federatie Geido Tao Chi 
Kihon. In onze dojo in 
Hechtel ben ik verant-
woordelijk voor de kinder- 
en jeugdwerking als ook 
voor de volwassenen. Door 
het succes van de 
initiatieprojecten in „De 
Zandkorrel“ is het idee 
geboren om een langdurige 
project te organiseren.

Levenslang sporten op een veilige en gezonde manier is doel van de 
samenwerking tussen school en vzw.

Marleen

Gijbels
Directeur

Kleuterschool

De Zandkorrel

Sinds 1997 ben ik leerkracht 
bewegingsopvoeding in de 
lagere school De Zandkorrel. 
Mijn doel is om zoveel 
mogelijk leerlingen, ieder met 
zijn eigen capaciteiten, aan 
het sporten te krijgen zodat 
elke leerling een positief 
zelfbeeld blijft behouden. 
We zouden dit project, 
parallel aan de gewone 
lessen bewegingsop-
voeding, willen steunen 
aangezien dit een aantal 
positieve pedagogische 
waarden bevat. 
Doorzettingsvermogen, 
weerbaarheid, wederzijds 
respect, sterke zelfbewustzijn 
en angstvermindering zijn 
hiervan zeer belangrijke 
kenmerken. 

„









Trimester 01 
sept - dec

Trimester 02 
jan - maa

Trimester 03 
apr - jun

klas 1a

klas 1b

klas 1c

klas 2a

klas 2b

klas 2c

klas 3a

klas 3b

klas 3c

klas 4a

klas 4b

klas 4c

klas 5a

klas 5b

klas 5c

klas 6a

klas 6b

TIMELINE


























































PROJECT SAMENVATTING

aantal klassen die aan het project deelnemen	 17

01 algemene projectinformatie

totaal lesuren	 219

aantal leerlingen die aan het project deelnemen	 312

02 benodigdheden 

aantal stokken hout 1,60 m	 28

aantal stokken hout 1,40 m	 28

aantal schotels plastiek 40 x 40 x 5,8cm 	 28	

03 budget 

aantal houten zwaarden 55 cm lang	 28	

28 stokken hout 1,40 m	 	 50,40 €

28 stokken hout 1,60 m	 189,00 €

28 schotels plastiek	 187,00 €

5 latten geschaafd vuren hout 18 x 69 x 330 (voor zwaarden)	 37,15 €

312 diploma’s gele band	 3.120,00 €

lesuren per klas per trimester	 12-13

TOTAAL	 3.583,55 €


























SPONSORPAKKETTEN

Voor jullie sponsors hebben wij verschillende pakketten samengesteld. Ze geven de mogelijkheid om uw 
bedrijf ‚in the picture‘ te stellen.

We plaatsen de gulle schenkers 
die de meerwaarde van dit 
project voor de leerlingen zien in 
de belangstelling. 

- Uw groot logo in kleur met 
korte tekst en link op de 
sponsorpagina van De 
Zandkorrel en Federation 
Geido Tao Chi Kihon 

- Uw groot logo op de 
achterkant van alle 
examendiploma’s in een 
centrale positie 

- 2x ‚Partner in de spotlight‘ op 
de social media (Facebook) 
van De Zandkorrel 
(ouderraad) en Federation 
Geido Tao Chi Kihon

Voor bedrijven die graag willen 
bijdragen aan het slagen van 
dit project en hiervoor graag 
visibiliteit terugkrijgen. 

- Uw middelgroot logo in kleur 
en link op de sponsor-
pagina van De Zandkorrel en 
Federation Geido Tao Chi 
Kihon 

- Uw middelgroot logo op de 
achterkant van alle 
examendiploma’s 

- 1x ‚Partner in de spotlight‘ 
op de social media 
(Facebook) van De 
Zandkorrel (ouderraad) en 
Federation Geido Tao Chi 
Kihon

Voor bedrijven die graag een 
steentje willen bijdragen, maar 
hier niet te veel voor terug 
willen. Ook U bent belangrijk in 
het slagen van het project! 

- Uw klein logo (monochroom) 
en link op de sponsor-
pagina van De Zandkorrel 
en Federation Geido Tao Chi 
Kihon 

- Uw klein logo op de achter-
kant van alle examen-
diploma’s  

GOUD ZILVER BRONS

































TERMS & CONDITIONS

01 DUUR VAN DE SPONSORING

Het project loopt gedurende het schooljaar 2018/2019 van september tot en met juni. 
De duur van uw sponsoring is dan ook voor deze periode voorzien. (Natuurlijk willen 
we dit project op lange termijn opbouwen. Zo kunnen we de leeruitkomst voor de 
leerlingen verhogen. Het zou dan heel fijn zijn als u ons ook volgend jaar zou steunen.)

02 SPONSORCONTRACT

Op basis van onze samenwerking sluiten beide partijen een sponsoroverenkomst af. 
Hierin regelen wij alle afspraken. 

03 CONTACT

Wij horen heel graag van u. Wil jij ons graag steunen? Aarzel dan niet contact met ons 
op te nemen.

Vrije basisschool De Zandkorrel 
Twaalf-Septemberstraat 9 
3940 Hechtel

Tel: 011/73.29.20 
Directeur Marc Hulsmans 
lagereschool@dezandkorrel.be 

Federation Geido Tao Chi Kihon vzw 
Toekomststraat 40 
3940 Hechtel 

Tel: 011/73.17.87 
Directeur Kathrin Siggelkow 
hombo.dojo@gmx.com 

mailto:lagereschool@dezandkorrel.be
mailto:hombo.dojo@gmx.com
mailto:lagereschool@dezandkorrel.be
mailto:hombo.dojo@gmx.com





SUCCES
Respect

Karakter
Discipline

Tegen pesten

DANK U!
VOOR U STEUN
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