MIJN PLEK

MEER LEREN DANKZIJ
VISUALISEREN
De sporthal van Scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk is voor
docenten lichamelijke opvoeding echt hun eigen plek. Logisch ook:
de directie gaf hen als gebruikers in de totstandkoming van de nieuwe
gymzalen een centrale rol. ‘Teken je ideale gymzaal’, zei de directie.
Docent Mervyn Alvares wist daar wel raad mee.

Sinds een jaar of tien is Mervyn Alvares werkzaam als docent lichamelijke opvoeding bij De
Overlaat, een veelzijdige school waar leerlingen
op verschillende niveaus leren - basis, kader,
gemengd theoretisch - en in bepaalde richtingen
worden opgeleid. Na de onderbouw kiezen ze
voor een van de zeven profielen:
• Bouwen, wonen en interieur.
• Dienstverlening en producten.
• Economie en ondernemen.
• Horeca, bakken en recreatie.
• Produceren, installeren en energie.
• Zorg en welzijn.
• Mobiliteit en transport.
Alle leerlingen krijgen lichamelijke opvoeding.
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‘Wat onze sporthal zo bijzonder maakt, zijn de
projectieschermen. Daardoor kunnen we de
oefeningen filmen tijdens de les en die later met
de leerling vertraagd terugkijken op het scherm.
Vooral bij turnonderdelen zoals de salto werkt
dat perfect. We kunnen aangeven hoe de leerling
sprong en zeggen ‘hier ben je nog groot terwijl je
hier al klein had moeten zijn’. Door deze manier
van visualiseren wordt er veel meer geleerd.’

‘Werken met onderbouwleerlingen vind ik leuk,
omdat je die nog echt kunt kneden. Je kunt ze
meegeven dat ze zichzelf kunnen zijn en proberen ze zover te krijgen dat ze het maximale uit
zichzelf weten te halen. Ze hoeven van mij echt
geen sportliefhebber te worden. Plezier en iets
leren staat voorop. Maar ik hoop wel dat ze
altijd met sport bezig blijven; dat is al ambitieus
genoeg. Ik merk wel dat leerlingen minder met
sport bezig zijn dan vroeger. Gamen is de grote
concurrent.’

‘Onze directeur Otto Dooijes vond het belangrijk
om De Overlaat op een andere manier neer te
zetten. Het begon met de sporthal. Nu wordt ook
de school verbouwd. Positief in de ontwikkeling
van de nieuwe gymzalen is het betrekken van de
gebruikers. Het is natuurlijk een droom van elke
gymdocent om zijn eigen gymzaal te mogen
ontwerpen. Met het hele team hebben we bij
elkaar gezeten en de ideale gymzaal getekend.
Met mijn collega Tom Verschuren - wij waren
samen verantwoordelijk - ben ik ook bij andere
zalen in het land gaan kijken, om te zien wat ze
daar hebben gerealiseerd en welke ideeën we
mee konden nemen naar onze situatie. Ik heb bij
alle bouwafspraken gezeten en kreeg daar een
heel positieve indruk van: iedereen kwam met
ideeën, we hebben samen aan de wieg gestaan
van deze prachtige sporthal.’

‘De sporthal, die drie jaar geleden werd opgeleverd, is echt het territorium van de gymdocenten.
Hier voelen we ons goed en werken we samen.
Mensen ervaren hier een warm bad. We vangen
elkaar op en nemen lessen van elkaar over.
Andere vakgroepen zijn daar best jaloers op.’

‘Mijn favoriete plek is de grote zaal: als leerlingen
aan het sporten zijn en werken met het scherm,
dan ben ik helemaal in mijn element. Helemaal
als er dan ook nog turnen op het programma
staat. Een zaal waar 12 leerlingen tegelijk kunnen
ringzwaaien, dat zie je nergens!’
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Je eigen gymzaal
ontwerpen is de droom
van elke gymdocent.
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