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Nog 2 basisscholen gezocht die mee willen doen aan de schoolmetamorfose 
pilot ‘Voor een Fitte School!’ 
 
• 2 basischolen zijn reeds gestart met de schoolmetmorfose pilot. De eerste reacties zijn positief  

 
‘Samen sparen voor bewegen op school daar wil iedereen wel geld voor geven’.  
 
• Met de schoolmetamorfose maak je de school nog beweegvriendelijker. Er is een keuze uit drie 

niveaus: 
o Beweegvriendelijke klaslokalen 
o Een beweegvriendelijke gang 
o Een beweegvriendelijk schoolplein 

• De deelnemende scholen aan de pilot zamelen zelf middels een crowdfundingsplatform geld in 
voor beweegpakketten, met flinke kortingen tot 20-30%! 

• Scholen/ouders worden hierin professioneel ondersteund door FamilyFactor. Met een 
stappenplan, gratis communicatiematerialen, help-desk en een speciale (op maat voor de 
school) gemaakte website voor donaties.  

• De pakketten worden vooraf bepaald, er zijn verschillende pakketten voor verschillende 
bedragen. 

• De pilot zal plaatsvinden gedurende het voorjaar van 2019. De actie loopt 6-8 weken.  
• Lijkt dit je leuk? Scholen en/of JOGG-regisseurs kunnen zich aanmelden 

via maartjevanosch@familyfactor.nl, of voor vragen: 06 52 333 858. 
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Fitte Schoolmetamorfose  
 
1. Achtergrond Fitte Schoolmetamorfose 
 
Wat is de fitte Schoolmetamorfose? 
Op de ideale fitte school kunnen kinderen regelmatig vrij bewegen. Met de fitte Schoolmetamorfose 
willen we bewegen in de klas, op het schoolplein en rond de school stimuleren. Scholen bepalen zelf 
hoe de fitte Schoolmetamorfose eruit ziet. Zij gaan zelf sparen voor meubels en faciliteiten om te 
bewegen in de gang, in de klas en buiten op het schoolplein.  
 
Scholen kunnen middels crowdfunding sparen, met korting, voor beweegattributen in de gang 
bijvoorbeeld een renbaan, ringen of klimgrepen. Of je kunt sparen voor beweegmeubelen of 
beweegelementen in de klas, zoals bijvoorbeeld bureaufietsen, statafels, bounchybands of 
wiebelkrukken of voor beweegattributen voor op het schoolplein.  
 
 
2. Hoe werkt de Fitte Schoolmetamorfose? 

 
Wat krijgen scholen? 

• Scholen kunnen met korting sparen voor beweegpakketten / beweegmeubelen / 
beweegelementen om de school weer een stap fitter te maken. 

• De deelnemende scholen aan de pilot gaan zelf middels een crowdfundingsplatform geld 
inzamelen voor beweegpakketten. 

• Scholen/ouders worden hierin professioneel ondersteund door FamilyFactor. Met advies 
(tips&tricks) een stappenplan, gratis communicatiematerialen, PR-berichten voor de school, 
help-desk en een speciale (op maat voor de school) gemaakte website voor donaties. Zodat een 
zo hoog mogelijk doelbedrag met crowdfunding gerealiseerd kan worden (zie ook laatste 
pagina). 

• De pakketten worden vooraf bepaald en er zijn verschillende pakketten voor verschillende 
bedragen. 

• De pilot zal plaatsvinden gedurende het voorjaar van 2019 (in elk geval voor de 
zomervakantie). De actie loopt 6-8 weken. 

• PR-waarde voor de school middels persberichten die voor de (lokale) pers kunnen worden 
benut.  

• Leuk en leerzaam omdat de school samen in actie gaat met ouders en kinderen.  

• Scholen en/of JOGG-regisseurs kunnen zich aanmelden via maartjevanosch@familyfactor.nl 

• Of bellen voor vragen: Maartje van Osch / FamilyFactor: 06 52 333 858. 
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Begeleiding scholen met advies 

• Scholen worden begeleid bij hun crowdfundingsactie met advies en informatie voor alle fasen 
van de crowdfundingscampagne: 

o Advies vaststellen haalbaar doelgedrag voor de school; 
o Advies spaardoel: beweegassortiment dat past bij de school; 
o Stappenplan voor het crowdfundingsteam om te volgen voor een succesvolle campagne; 
o Advies, opzet en tips communicatieplan/materialen, dat op maat gemaakt kan worden 

door het crowdfundingsteam; 
o Speciale crowdfunding-webpagina voor de school: 

▪ Donaties lopen via deze website, zodat het team daar geen omkijken naar heeft; 
▪ Koppelingen met social media, om de actie efficient (extra) te kunnen promoten 

 
3. Planning 
 
NB: Later dan onderstaande planning starten kan ook, indien de campagne zelf  
(6 weken) voor de zomervakantie afgerond kan worden.  
 

 Wat Wanneer 

1 Keuze beweegpakket en doelbedrag April 

2 Voorbereidingen: invulling stappenplan en 
communicatieplan crowdfunding o.b.v. draaiboek 
dat wordt toegestuurd. 

April – Mei  

3 Inrichting aparte donatie-webpagina voor de 
school 

Mei  

4 Start campagne: er kan gedoneerd worden! Mei - Juni start uiterlijk 8 weken voor 
de zomervakantie 

5 Na 6 weken: einde campagne!  

 
 
4. Waarom is een fitte school belangrijk? 

 
Waarom is bewegen op school belangrijk? 
Nederlandse kinderen zijn in vergelijking met andere Europeanen ‘kampioen’ in langdurig zitten. Dat 
is geen goede ontwikkeling omdat het op de lange termijn heel slecht is voor de gezondheid. 
Nederlandse kinderen zitten te veel 7,3 uur (4 t/m 11 jaar) op een doordeweekse dag. SCP, Tiessen 
Raapohorst 2015. Slechts 55 procent van de vier- tot twaalfjarigen voldeed in 2017 aan de 
Beweegrichtlijnen, blijkt uit de CBS-cijfers.                                                              Dit houdt in dat 45% 
minder dan één uur per dag aan matig intensieve inspanning doet.    
 
Waarom is te lang stilzitten slecht voor je gezondheid? 
Voldoende beweging  is van belang voor zowel de fysieke als de mentale ontwikkeling van een kind. 
"Dat missen ze doordat ze eigenlijk altijd binnen zitten. Beweeggedrag wordt op kinderleeftijd al 
aangeleerd. Sport je weinig als kind, dan ben je als volwassene ook vaak minder actief. Willen we de 
komende generatie volwassenen gezond houden, dan is het belangrijk om op kinderleeftijd al veel te 
bewegen."     
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