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Van de voorzitter
ERIC VAN DOK
Beste collega’s,
De afgelopen jaren heb je weinig
van het KVLO afdelingsbestuur De
Noorder vernomen, maar in
december was er ineens een
kerstgroet en nu ligt er een
Noordererf in de brievenbus.
Tekenen waaraan je kunt zien dat
het afdelingsbestuur weer aan het
opkrabbelen is. De afgelopen jaren
is er op bestuurlijk niveau
behoorlijk wat gebeurd. Door
omstandigheden hebben
verschillende bestuursleden niet
de tijd kunnen vinden die het
“Noorder” bestuur van de KVLO
nodig heeft om goed te draaien en
hebben het bestuur inmiddels
verlaten. Het bestuur bedankt Daan
Wüst, Jakob Boetje, Bert Meinema,
Stijn Braspenning en Jitske
Hendriks voor hun inzet voor het
bestuur. Door het aftreden van
bestuursleden komt er ook ruimte
voor anderen om zich met frisse
energie in te zetten voor het
bestuur. Naast de huidige
bestuursleden, Ypie de Boer en
Marion Kanbier, zijn Tiemen
Huiting en Eric van Dok
toegetreden als bestuurslid.
Verderop in het Noorderf zullen
alle bestuursleden zich nog aan je
voorstellen.
Het vernieuwde bestuur heeft
inmiddels drie keer in de nieuwe
samenstelling vergaderd en is
plannen aan het smeden om de
leden van De Noorder nader tot
elkaar te brengen, zodat het
bewegingsonderwijs in onze
mooie provincie nog meer glans
krijgt. De nieuwe slogan is: ‘Er gaat
niets boven Groningen goed leren
bewegen.’

Voor een ieder is het thuis en op school een moeilijk jaar met het
Coronavirus nog zo nadrukkelijk aanwezig. Het bestuur zal het jaar
2021 dan ook gebruiken om een goede start te maken voor de
toekomst. We lopen daarbij niet te hard van stapel, maar hebben wel al
een aantal acties ondernomen. Zoals je kunt zien wordt Het Noordererf
in ere hersteld, de socials en onze website zullen worden ge-update en
er wordt nagedacht over hoe we dit jaar toch een praktijkdag kunnen
organiseren.
Voor nu wens ik je een gezonde tijd toe en hoop je snel te kunnen zien
bij een van onze bijeenkomsten.

Het bestuur stelt zich voor…

ERIC VAN DOK
VOORZITTER
Ik ben Eric van Dok, 52 jaar en
werkzaam op het Kamerlingh
Onnes in Groningen. Naast het
lesgeven van het prachtige vak
Lichamelijke Opvoeding, vind ik het
belangrijk dat ons vak de aandacht
krijgt die het verdient. Daarom ben
ik al jaren afdelingsbestuurder bij
de KVLO geweest. Eerst in Noord
Holland en daarna bij de Noorder.
Na een periode van andere
prioriteiten ben ik sinds kort weer
aangehaakt bij de Noorder. Ik hoop
dat ik als voorzitter van de Noorder
met frisse energie een actieve
bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van ons vak.

TIEMEN HUITING
LID
Mijn naam is Tiemen Huiting en
sinds december 2020 ben ik
bestuurslid bij de Noorder. Ik ben
25 jaar en woonachtig in
Groningen. Ik werk sinds oktober
2019 op het Montessori Lyceum
Groningen als docent LO, BSM
en Sportstroom. Ook zit ik sinds
kort bij de werkveld
adviescommissie (WAC) van de
Hanzehogeschool Groningen. Op
die manier hebben we als De
Noorder nauw contact met zowel
de scholen als de opleiding.
Naast werken doe ik aan
volleybal en kickboksen en
eigenlijk alles wat met sport te
maken heeft! Binnen het bestuur
van de Noorder ga ik mij bezig
houden met de website en onze
social media accounts.
Ik heb erg veel zin om met het
vernieuwde bestuur aan de slag
te gaan!
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Verslag online Wintervergadering KVLO
Vrijdag 11 december vond de jaarlijkse wintervergadering van de KVLO
plaats. ‘Normaal’ wordt deze voorafgegaan door een kaderbijeenkomst,
waarbij de leden van de verschillende afdelingen elkaar ontmoeten en we
door middel van workshops en lezingen nieuwe input krijgen .
Dat gedeelte hebben we dit jaar moeten missen maar het ‘officiële
gedeelte’ kon gelukkig online wel doorgaan.
Na de opening door de voorzitter, Stella Salden, was er een speciaal
welkom voor de ereleden en een moment van stilte om de, sinds 1 juli
overleden KVLO-leden, te herdenken.
Hierna kwamen de volgende punten aan bod:
• Eindevaluatie van de sectorraden PO en VO;
• Koers van de Kvlo;
• Notulen van de vorige vergadering, besproken en goedgekeurd;
• Bespreking van de schriftelijke stemming m.b.t. de jaarrekening
2019, verlenen decharge bestuur en jaarverslag 2019;
• Toelichting van de geconsolideerde begroting door de
penningmeester;
• Fvov-zaken; via de Fvov wordt bij elk onderhandelaarsakkoord een

KVLO-brede ledenraadpleging gehouden. Sinds dit schooljaar zijn
vanuit de KVLO opiniepanels actief in de sectoren PO, VO, mbo en
hbo met daarnaast een klankbordgroep Arbeidsvoorwaarden. Een
eerste ledenpeiling is inmiddels uitgezet bij de opiniepanels. De
uitkomsten hiervan zijn besproken in de KVLO klankbordgroep en
worden toegestuurd aan de afdelingsbesturen.
• Presentatie van het boek ‘De gymleraar’ over de juridische positie
van de leraar lichamelijke opvoeding;
• Behandelen schriftelijke en mondelinge rondvraag;
• Uitreiking zilveren spelden voor leden die langer dan 10 jaar deel zijn
geweest van een afdelingsbestuur;
Hierna werd de vergadering gesloten. In mei 2021 staat de
voorjaarsvergadering gepland.

Mocht je meer informatie willen over de vergaderingen van de KVLO of de
besproken punten, wend je dan tot de secretaris van het bestuur.

Praktijkdag en ALV
Afhankelijk van het Coronavirus
zal de praktijkdag dit jaar
georganiseerd worden na de
zomervakantie. Op termijn
ontvang je hier informatie over.
Op 20 mei 2021 organiseren we
een online ALV en eind
oktober/begin november een open
bestuursvergadering. Je kunt je
opgeven voor deze online ALV
door een mailtje te sturen naar
kvlodenoorder@gmail.com
AGENDA
08 + 22 maart:
Van start met LO2 (online)
Kosten: €135,- voor leden
22 maart:
KVLO webinar akoestiek
Tijd: 15:30 – 16:30u (kosten €10,-)
31 mei + 14 juni:
Van start met BSM (online)
Kosten: €135,- voor leden
Voor meer informatie: KVLO.nl

Sinds maandag 8
februari zijn de
basisscholen weer
geopend. Op de site
van de KVLO staan
de meest up-todate protocollen.
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