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Protocol gymlessen Dynamis 

Gymmen doen we alleen in gymkleding. D.w.z: Goede gymschoenen die geschikt zijn voor een zaal. 

Een sportbroekje en een sportshirtje. 

• Heb je geen Gymkleding bij je, probeer je deze van andere kinderen (vorige gymgroep) te 

lenen en anders kleding uit de gevonden voorwerpen bak. Lukt dit niet, dan gaat de gymles 

niet door en ga je mee terug naar school. 

Er wordt vanaf groep 4 door alle leerlingen na de gymles gedoucht. Je zorgt er dus ook voor dat je 

een handdoek en evt. slippers bij je hebt.  

• Mocht de handdoek vergeten zijn, zullen ze deze van een klasgenoot moeten lenen. 

Als de kinderen klaar zijn met omkleden mogen ze al in de gymzaal komen zitten. Ze gaan dan aan de 

kant zitten en houden zich rustig en blijven overal vanaf. 

• Mochten kinderen zich hier niet aan houden worden ze terug naar de kleedkamer gestuurd. 

Als je niet kunt gymmen i.v.m. ziekte of blessure, blijf je op school. 

Als er een ongeluk gebeurt in de gymles, dan bekijkt de gymdocent(e) (in bezit van EHBO diploma) 

hoe ernstig het is en handelt hiernaar. Daarna worden altijd de ouder(s) gebeld om te informeren 

wat er is gebeurd. 

Als een leerling naar de huisarts/ het ziekenhuis moet, worden altijd de ouders gebeld. Wanneer die 

niet direct kunnen komen, komt er iemand van school om met het kind mee te gaan. 

Bij sporttoernooien is de gymdocent altijd aanwezig, niet als coach, maar als gezicht van de school 

en voor het eventueel corrigeren van ongewenst gedrag. 

Eén keer per week biedt de gymdocent na schooltijd Fungym/ MRT aan. Dit is voor kinderen die 

moeite hebben in de gymles en hier in een klein groepje extra aandacht voor krijgen. Hier worden 

kinderen uit groep 3 t/ m 6 voor uitgenodigd. 


