
Gymafspraken 
 
 
Gymkleding 
Tijdens de gymles dragen de kinderen sportkleding: een sportbroek, sportshirt en stevige gymschoenen. Als de 
gymkleding (deels) is vergeten, gymt een kind niet mee. De leerling gaat met de leerkracht mee terug naar 
school of blijft op school.  
  
In verband met hygiëne wordt er geen kleding van andere kinderen geleend.  
 
Blessure  
Is een kind geblesseerd of kan het om een andere reden echt niet aan de gymles deelnemen, dan ontvangt de 
leerkracht een briefje van ouders/verzorgers of het wordt mondeling door de ouders/verzorgers bij de 
leerkracht gemeld. Bij twijfel kan het kind altijd proberen mee te doen aan de gymles en als het niet gaat een 
andere opdracht krijgen. Vaak is er altijd wel iets dat wel lukt! 
 
Een geblesseerde leerling blijft bij de leerkracht in de klas. Bij een langdurige blessure mag een kind blijven 
kijken en/of helpen, om het kind betrokken te houden bij gym. Met een gebroken pols, kun je bijvoorbeeld wel 
scheidsrechter zijn.  
 
Gym en (top)sport/wedstrijden  
Wanneer een kind buiten school om topsport bedrijft, kan dit soms consequenties hebben voor deelname aan 
de gymles. Wanneer dit het geval is, is overleg met de directie noodzakelijk.  
 
Sieraden en veiligheid 
Om de gymles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden er geen sieraden gedragen. Een armband of ring kan 
immers gemakkelijk ergens achter blijven haken met akelige gevolgen.   
 
Oorbellen (hangers en ringetjes) gaan altijd uit. Oorknopjes mogen blijven zitten. 
 
Sommige kinderen dragen armbandjes die niet af kunnen omdat ze vastgeknoopt zijn. Deze moeten toch af (bij 
uitzondering afgeplakt met sporttape door het kind zelf).  
 
Het advies aan ouders/verzorgers is om geen sieraden te laten dragen op de dagen dat er gym is. Zo kunnen ze 
ook niet wegraken.  
 
De sieraden (en eventuele andere spullen van waarde) die nog om zijn kunnen in de ‘bak’ in de gymzaal 
worden gelegd.  
 
Haar en veiligheid 
Lange haren worden vastgebonden met een elastiekje. Bij half lang haar wordt een deel van het haar 
vastgebonden of een sporthaarbandje gedragen.  
 
Kleedkamer  
De kinderen kleden zich om in de kleedkamer. Wanneer men klaar is, mag men in de gang komen zitten (rug 
tegen de muur). De kinderen zijn dan rustig i.v.m. geluidsoverlast voor de gymmende groepen. 
 
Deodorant  
Het is goed om je na de gymles even op te frissen. Gebruik dan een deodorant in de vorm van een roller of 

stick.  

 


