
 

 

 

 

 

Datum:     20 mei 2016 
Betreft:     Pim Mulier sportpark 
Kenmerk: 15163/VER 
 

 

 

Beste 4 Havo leerlingen, 

Op 14 juni 2016 is er een sportdag ‘atletiek’ voor de brugklas leerlingen. Op deze dag komen jullie ons helpen met 
een aantal uur jureren op de sportdag. Je wordt verwacht in sportkleding (GEEN NOPPEN!)  bij de atletiekbaan, Pim 
Mulier sportpark tegenover DSS. Tijdens deze dag verwachten we secuur meetwerk, veel aanmoediging naar de 
leerlingen en enthousiasme. Tijdens de sportdag kan je ingedeeld worden bij de volgende onderdelen: 
 

- Estafette  

- Verspringen 

- Howler werpen 

- Driesprong  

- 80 m sprint  

- 800 meter  

Je kan je op het terrein niet omkleden dus zorg dat je je kleding al aan hebt. Vergeet geen eten mee te nemen voor 
de lunch. Het is om ca. 13.30 afgelopen, als de leerlingen klaar zijn ruimen we gezamenlijk alles op. 
 
Van je eigen LO-docent hoor je WAAR en HOE LAAT je bent ingedeeld! 
 

We hopen dat jullie er zin in hebben!  
 

 
Met vriendelijke groet,  
De BSM-leerlingen van 4havo/vwo  
Voor vragen: mevrouw Verhage of je eigen LO-docent 
  



REGEL – EN ORGANISATIE OPDRACHT 

Sportdag brugklassen   

 

Taak:   NOTEREN AFSTANDEN EN TIJDEN EN OPRUIMEN ATLETIEKONDERDEEL 

De groepen brugklasleerlingen komen zelf met de scorelijsten. Na afloop van iedere ronde moet het formulier naar 

het jury hok gebracht worden door de leerlingen. 

Jij bent verantwoordelijk voor de vlotte verloop van je onderdeel. Houd het tempo erin, zodat je binnen 10 minuten 

klaar bent.  

Controleer of ze na afloop van het onderdeel hun scorelijst direct terugbrengen naar het juryhok. 

Van je eigen LO-docent hoor je WAAR en HOE LAAT je bent ingedeeld! 

 

ONDERDELEN: 

80 meter sprint : 

 2 stopwatches 

 startvlag 

 start – en finish pionnen 
 De 80 meter sprint wordt op twee plaatsen gelopen. We hebben  
 80 meter A en 80 meter B.  
 Ze moeten worden uitgezet op de rechte stukken van de atletiekbaan, zoveel mogelijk aan de 

buitenkant van de baan, omdat aan de binnenkant de 800 meter gelopen wordt. (looprichting is 
richting Haarlem) 

 Er komen steeds 2 groepen  naar je toe om te lopen.  
 Laat de leerlingen in tweetallen starten en zorg dat de scorelijst bij de finish is, zodat de tijden snel 

genoteerd kunnen worden.  
 Iedereen moet twee keer lopen en de beste tijd telt. Als er langzamer gelopen wordt hoeft het dus 

niet meer genoteerd te worden. 
 

800 meter: 

 stopwatch 
 Er komen steeds 4 groepjes tegelijk.  
 Vertel de leerlingen duidelijk aan wie ze hun tijd moeten doorgeven.  
 Laat steeds twee groepjes tegelijk  starten achter de groene kromme startlijn. De leerlingen moeten 

twee rondjes lopen.  
 Bij binnenkomst direct de tijden noteren op de scorelijsten en de volgende groep starten. 

 

WERPEN: 

 afstandsbordjes 

 werplijn 

 howlers 
 Er wordt op vier plaatsen tegelijk geworpen, op het binnenveld van de atletiekbaan.  
 Op iedere werpplaats komt steeds één groep.  
 Laat de leerlingen op volgorde van de lijst werpen.  
 Noteer alleen de verste afstand.  
 Iedere leerling moet minstens 5x gooien. Meer mag ook. 

 

 



VERSPRINGEN 

 meetlat 

 hark 

 pionnen voor afzetlijn 
 Er zijn twee bakken waarin wordt ver gesprongen.  
 Er komen steeds twee groepjes per bak.  
 De leerlingen mogen twee keer springen. De beste afstand telt. 
 Noteer alleen de verste afstand.  
 Meten vanaf de achterste indruk tot aan de afzetbalk en letten op de afzet.  

                    -    voor of op de balk------afzet is goed 

- tenen over de balk-----afzet is bijna goed  
    (20 cm aftrekken van de gesprongen afstand) 

-    hele voet over de balk--- sprong is ongeldig. 

STAP STAP SPRINGEN 

 

 meetlat 

 hark 

 pionnen voor afzetlijn 
 Er zijn twee bakken waarin wordt gesprongen.  
 Er komen steeds twee groepjes per bak.  
 De leerlingen mogen twee keer springen. De beste afstand telt. 
 Noteer alleen de verste afstand.  
 Meten vanaf de achterste indruk tot aan de afzetbalk en letten op de afzet.  

                    -    voor of op de balk------afzet is goed 

- tenen over de balk-----afzet is bijna goed  
    (20 cm aftrekken van de gesprongen afstand) 

-    hele voet over de balk--- sprong is ongeldig. 

 VERGEET DE EXTRA METERS ER NIET BIJ TE TELLEN 
 

 

 

 


