
Bij SMWO vinden we het belangrijk dat ieder kind mee kan doen. Op school, tijdens de
gymles of bij andere activiteiten. Bewegen is een belangrijk onderdeel als het gaat om de
ontwikkeling van kinderen. Door middel van de Beweegdriehoek willen we een bijdrage
leveren aan de sociale, cognitieve enmotorische ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 12
jaar in de Gemeente Goes. 

Het uitgangspunt is het spelenderwijs verbeteren van het niveau van de kinderen om het
plezier te vergroten, bij te dragen aan het zelfvertrouwen en het bewegen effectiever te
laten verlopen.

Door het creëren van een uitdagende omgeving onder begeleiding van professionele
begeleiding, is het mogelijk om door middel van beweegprogramma’s de brede
motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. 
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Het doel van elke groep is dat de kinderen plezier krijgen en zelfvertrouwen krijgen om
te bewegen op eigen niveau. Daarbij zijn deze ontwikkelgebieden onlosmakelijk met
elkaar verbonden waardoor ze altijd in positieve en in negatieve zin invloed hebben op
elkaar.

De BeweegClub zet zich in voor kinderen die een achterstand hebben op het gebied
van motorische ontwikkeling in de basisschoolleeftijd. Het gaat om kinderen die geen
specifieke begeleiding hebben zoals kinderfysiotherapie of MRT. Maar die wel aandacht
nodig hebben bij het bewegen om de vaardigheden te verbeteren en zelfvertrouwen op
te doen. 

Bij de WeetClub zullen de kinderen aan de hand van leuke sport en spel vormen
onbewust de hersenen moeten laten werken. Dit is bedoeld voor kinderen die op school
moeite hebben met de manier van leren die veel wordt gebruikt: ‘kennis ontvangen’ in
plaats van ‘doen’.

De SocioClub is er voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben met betrekking
tot de sociale vaardigheden en daardoor mogelijk minder in beweging zijn. Spelenderwijs
werken we aan verschillende vaardigheden om het zelfvertrouwen te stimuleren. 
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