
SportSchool Geelhoed; 
SportimpulS dauwendaele 2.0
unieke SportleSSen voor 
baSiSSchoolleerlinGen

v i a  r e S p o n S 
b e n  j e  z e l f 
a a n  z e t ! 

bij de lessen respons focussen we op:

  Stevig in je schoenen staan

   Grenzen aangeven en voelen

 pesten, hoe ga je ermee om?

   alles uit jezelf halen

   respect

   zelfvertrouwen

 Sociale vaardigheden 

 Sporten is leuk!

groepsLessen 
'Omgaan met pesten 
en groepsdruk'

www.sportschoolgeelhoed.nl 
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Meer infO?
wil je meer weten over Sportschool Geelhoed? neem dan 
eens een kijkje op onze website www.sportschoolgeelhoed.nl 
of bel met 0118 - 469 000. we trainen op verschillende plekken 
in de buurt: Gymzaal roozenburglaan in dauwendaele, 
het pallet in zuid en koopmansvoetpad in oost-Souburg. 

De methode Respons en de daaraan gekoppelde lessenreeksen zijn ontwikkeld 
door het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij. www.nivm.nl

* Dauwendaele 2.0 is een project van Sportschool Geelhoed en Zeeland Sport & Leisure i.s.m. het 
onderwijs, gemeente Middelburg, zorg- en welzijn, FC Dauwendaele en Sportschool Fit4free.

   respOns Lessen; Met 
  vervOLgaanbOd Op Onze 
   spOrtschOOL Of eLders!  
       de respons lessen op school worden verzorgd door  

     speciaal opgeleide respons trainers die verbonden zijn 

  aan Sportschool Geelhoed. na de lessenreeks op school kun 

je daar terecht voor een vervolg. we laten je dan kennismaken 

met verschillende vechtsporten als judo en jiu jitsu. ook 

   bieden we ouder-kind activiteiten aan of begeleiden we 

  naar een andere sportclub.  vanzelfsprekend kun je bij 

      sportschool Geelhoed ook rekenen op goede trainers, een 

gezellige sfeer en een veilig sportklimaat. wij werken samen 

met het jeugd Sport fonds, zodat sporten voor niemand een 

probleem hoeft te zijn.

      vechtspOrt       aLs basis
         vechtsport heeft een 
      toegevoegde waarde voor je           persoonlijke ontwikkeling. door         de directe vormen van contact      leer je op een speelse en fysieke      manier jezelf  kennen en rekening    houden met elkaar. je leert thema’s uit de vechtsport kennen zoals    grenzen stellen, respect hebben      voor een ander, zelfbeheersing en   incasseringsvermogen. en bovenal    is het hartstikke leuk om te doen en  gezond voor je  lichaam. 

Wat is respons? 
       Het project Dauwendaele 2.0* biedt Respons lessen op school aan, 

waarbij het leren omgaan met pesten en groepsdruk centraal staat. 

  De methode Respons is ontwikkeld vanuit de vechtsport. 

       Sport wordt in de lessen ingezet als pedagogisch instrument. 

Via laagdrempelige en leuke spelvormen gaan we met elkaar aan de slag. 

     Hierdoor vergroot je o.a. je zelfvertrouwen en leer je grenzen aangeven. 

      Zo draagt Respons bij aan een veilige leeromgeving 

   en haal jij het beste uit jezelf!  


