Jaarverslag Vereniging Sherborne Nederland 1 januari 2018 – 1 januari 2019
Vereniging; algemeen
De vereniging had dit jaar 53 leden.
Het bestuur heeft dit jaar 8 Skype vergaderingen gehouden.
Jaarvergadering
Op 25 januari 2018 werd de Jaarvergadering gehouden in de locatie De Slinger in Den Bosch. Het
bestuur bood de aanwezigen een bewegingsworkshop aan, verzorgd door onze Belgische collega Bart
Jaminé, en een smakelijke maaltijd. Er waren naast de bestuursleden 5 andere leden aanwezig.
Tijdens deze vergadering trad de voorzitter Ine Tiel Groenestege terug. Het afscheid van haar heeft al
in bredere context plaatsgevonden op de studiedag van 5 oktober 2017. Het bestuur stelde als
nieuwe (interim)voorzitter Wil Moonen voor. Hij zal deze functie gedurende dit verenigingsjaar
bekleden en afscheid nemen op de Jaarvergadering in 2019 (6 februari). Tevens werden Lonneke van
Elburg en Stefanie van Ruijven als nieuwe bestuursleden voorgesteld. Lonneke gaat zich in het
bijzonder bezig houden met ondersteunende taken die zich voordoen, Stefanie zal in het bijzonder
het verzorgen van de website en Facebook op zich nemen. De taak van penningmeester en secretaris
zal bekleed blijven door resp. Nici Ummels en Ellen van de Gruiter.
Alle voorstellen worden door de ledenvergadering aangenomen.
Speerpunten voor dit jaar zijn:
- Meer zichtbaarheid geven aan het bestaan van Sherborne bewegingspedagogiek via website
en Facebook
- De website “levendiger” maken door filmpjes uit de werkvelden. Gezien de privacy is dit een
lastige kwestie
- Het maken van een eigen Sherbornefilm
- Intercollegiaal contact bevorderen door de werkgroepen te blijven stimuleren (zie Ad 3,
hieronder))
- Nieuwe leden werven om de vereniging levendig te houden.
- Workshops en cursussen (blijven) verzorgen
- Tijdens de vergadering ontstond daardoor een nieuwe werkgroep: Sherborne en
communicatie, waarin in ieder geval Mirjam Voeten en Stefanie van Ruijven zitting hebben.
Cursusactiviteiten
Er waren dit verenigingsjaar de volgende basiscursussen Level 1 en 2:
In Zutphen, cursusleiders Ellen van de Gruiter en Ine Tiel Groenestege
In Deurne, cursusleiders: Nici Ummels en Wil Moonen: Level 2 van de Level 1 in najaar 2017 en een
Level 1; een extra Level 2 in het najaar om “zwervende” gegadigden van vorige cursussen alsnog hun
cursus te laten afronden.
In Rotterdam, cursusleiders Lonneke van Elburg en Stefanie van Ruijven:
- Level 2, vervolg op gestarte cursus 2017, keuze combinatie met Samenspel, 18 deelnemers Basis
- Level 1, keuze combinatie met Samenspel, 28 deelnemers Basis
In Gouda, cursusleiders Lonneke van Elburg en Stefanie van Ruijven:
- Sherborne Level 1 , inclusief verdieping samenspel, te Gouda 19 deelnemers, waarvan 16 Basis.
In Ommen, cursusleiders Lonneke van Elburg en Stefanie van Ruijven: In company SBO Boslust
In Bolivia, cursusleiders Lonneke van Elburg en Stefanie van Ruijven, in samen werking met Belgische
collega’s: Basiscursus Level 1 en implementatie, 26 deelnemers. Opstart sponsorproject moeder-kind
in Refugio, 15 deelnemers
In Drachten, cursusleiders Lonneke van Elburg en Stefanie van Ruijven: In company Talant Level 1.

Andere cursusactiviteiten:
Nijkerk, ‘s-Heerenloo: Level 2 voor enkele medewerkers,In Company, cursusleider Ellen van de
Gruiter
Lelystad, Almere, Emmeloord, Triade: MBO cursus( 2 middagen) + stagebegeleiding op locatie voor
stagestudenten van ROC’s, afd. Bewegingsagogiek. Totaal 24 uur, cursusleider Ellen van de Gruiter
Hilversum, ROC Amsterdam: Kennismakingsworkshop voor studenten Bewegingsagogiek, 3 uur,
cursusleider Ellen van de Gruiter
Zwolle, ROC Deltion: Kennismakingsworkshop voor studenten Bewegingsagogiek, 3 uur, cursusleider
Ellen van de Gruiter
Lelystad, kinderdagcentrum SPEL: 3 middagen Sherborne bewegingspedagogiek op maat, aan het
hele team van vrijwilligers, pedagogisch medewerkers en + leidinggevende, totaal 12 uur,
cursusleider Ellen van de Gruiter
Emmeloord, Triade, 2 locaties: MBO cursus voor groepsleiding: 2 dagdelen cursus + 2 dagdelen
toepassing van Sherborne Bewegingspedagogiek in de dagelijkse praktijk, in de groepen; 12 uur.
66 mensen hebben hun certificaat behaald.
20 keer is het lespakket voor het (speciaal) onderwijs aangevraagd.
Activiteiten van het bestuur
Naast onze cursusactiviteiten heeft het bestuur zich actief beziggehouden met:
1- Voorbereiden en uitvoeren Landelijk Studiedag
2- Privacyreglement uitvoeren
3- Werkgroepen stimuleren/begeleiden
4- Nieuwsbrieven, website, Facebook
5- Accreditaties aanvragen c.q. verlengen
6- Mailcontacten met mensen in het werkveld
Ad 1 Landelijke studiedag
Op donderdag 11 oktober 2018 vond de jaarlijkse landelijke Sherborne Studiedag plaats.
Thema van de dag:, Van kop tot teen begrijp ik wat je doet. Laban Bartenieff Bewegingsanalyse in de
praktijk van je werkveld; verzorgd door Laban specialisten Catharina Konradi en Marieke Delannoye.
Locatie was: Wijkgebouw 'De Slinger', Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE ’s-Hertogenbosch.
Er waren 31 deelnemers.
Het was een zeer actieve, inspirerende dag, waarin de ochtend besteed werd aan in beweging
ervaren van verschillende Labanthema’s en ’s middags aan observatie. De waardering was goed tot
zeer goed.
De onderlinge uitwisseling en het netwerken werd gestimuleerd door een lunchbuffet, waarbij iedere
tafel een eigen thema had, gekoppeld aan de werkgroepen t.b.v. de verschillende werkvelden:
 Sherborne met ernstig verstandelijk gehandicapten (MCG)
 Sherborne en autisme
 Sherborne en het jonge kind
 Sherborne in het basisonderwijs.
 Sherborne; communicatie en PR.
De locatie De Slinger was prima: prettige ruimten en goede catering. De bereikbaarheid van de
locatie wordt door driekwart van de mensen als goed ervaren.
Ad 2: Privacyreglement
We hebben veel werk besteed aan het uitvoeren van het nieuw in te voeren privacyreglement dat op
27 mei van dit jaar in orde moest zijn. Op onze website kun je Onze Privacyverklaring nalezen.

Ad 3: Werkgroepen
Sherborne op school
Op initiatief van Christel Visser en Suzan Bennink is in 2017 de Werkgroep Sherborne op school in het
leven geroepen. Zij werken al enige jaren onder de naam In mijn sas in de klas met Sherborne in het
basisonderwijs. De werkgroep is actief, is enkele malen dit jaar bij elkaar gekomen.
Omdat de actieve leden zelf in de regio Twente wonen en werken, is de bereikbaarheid van
vergaderingen lastig. Oplossing is deelname via Skype. Zij profileren zich en maken zich actief
zichtbaar via de website en Facebook. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Bestuurslid
begeleiding door Ellen.
De andere werkgroepen ( zie opsomming bij Ad 1 Studiedag, hierboven) zijn nog niet van de grond
gekomen. Het grootste struikelblok blijkt het vinden van data om elkaar te ontmoeten. De werkgroep
Sherborne en ernstig verstandelijk gehandicapten is net doorgegaan vanwege te weinig animo.
Ad 4 Nieuwsbrieven, website, Facebook
De PR via website en Facebook is dankzij de activiteiten van Stefanie van Ruijven enorm uitgebreid.
Onze webmaster Stephanie van de Brand is belast met het verzenden van onze Nieuwsbrieven. Er
zijn er dit jaar 4 verschenen,ter promotie van de werkgroepen, de Landelijke Studiedag en de
Jaarvergadering.
Ad 5 Accreditaties
Het verzorgen van de accreditaties voor fysiotherapeuten is tot op heden verzorgd door Wil Moonen.
Nu hij op 6 februari 2019 als bestuurslid gaat stoppen, is het bestuur naarstig op zoek naar iemand
die al dan niet als bestuurslid deze accreditatie aanvragen wil gaan behartigen. Het gaat dan met
name om de accreditatie voor fysiotherapeuten. Daartoe zou het wenselijk zijn als een fysio deze
taak op zich wil nemen.
Lonneke van Elburg heeft zich actief bezig gehouden met de accreditatie bij de SKJ, voorheen BamW.
Het contact hierover verloopt moeizaam en is erg tijdrovend. Tot op heden is het nog niet gelukt,
maar blijft ons streven. Er worden ook door andere beroepsgroepen verzoeken gedaan tot
accreditatie, b.v. door ergotherapeuten. Vanwege het geringe aantal cursisten uit die beroepsgroep
is dat financieel en tijdtechnisch bezien voor ons niet haalbaar.
Sherborne internationaal: het onderwijspanel.
Van 20 – 22 april 2018 zijn de leden van het Internationale Onderwijspanel weer 3 dagen
bijeengekomen in Hitchin in Zuid-Engeland om verder te werken aan een nieuw te vormen
onderwijsstructuur voor Sherborne Bewegingspedagogiek, die in alle landen zal worden ingevoerd.
Ellen (van de Gruiter) was daar weer vanuit Nederland aanwezig. De groep maakt vorderingen en
gaat van 22-24 februari 2019 weer verder met haar werk.
Vervolgens zal het de taak van ISCO worden om de organisatie van de herscholing van alle ICL’s op
zich te nemen. Als de tijd daar is zal Ellen daarover berichten.
Sherborne internationaal: ISCO
Van 26-28 oktober van dit jaar kwam het ISCO-bestuur bijeen in Bergen, Noorwegen. Dit is de plaats
waar Unni Vägstol woont en werkt.
Het ISCO-bestuur :bestaat uit Liz Marsden (Engeland), Unni Vägstol (Noorwegen), Cia Klinta (Zweden)
, Veronique Goethals(België) en Ellen van de Gruiter (Nederland). De belangrijkste thema’s waren:
1- de op handen zijnde voorbereiding van de organisatie van het invoeren van het programma
van het Internationale Onderwijspanel.
2- de organisatie van ISCO zelf: wat zijn haar taken en haar bevoegdheden en hoe kan zij
transparant en open functioneren.
Een verslag van deze vergadering door Ellen is terug te vinden op de website.

Advanced Practitioners Course: 2-4 juli 2018 te Brugge
In 2018 werd door de Belgische Sherborne Vereniging weer een APC georganiseerd. Dit is de
internationale vervolgcursus na de Basiscursus Level 1 en 2. De voertaal is Engels.
Er namen dit jaar 5 Nederlanders deel aan deze cursus. Zij hebben de cursus met succes afgerond
door ontvangst van het certificaat. Lonneke van Elburg en Ellen van de Gruiter waren gastdocenten
vanuit Nederland, resp. voor de onderdelen Psychodynamical frame / socio-emotional development;
en Laban bewegingsanalyse en –observatie.

Plannen 2019: Cursussen en workshops
Het werven van nieuwe van de leden
Sherborne Bewegingspedagogiek nog meer zichtbaar maken/ bekendheid geven
Ondersteunen/stimuleren van initiatieven van mensen in de werkvelden
Initiatieven/ wensen / ideeën van leden
Het internationaal onderwijspanel gaat verder met haar werk. Van 22-24 februari
2019 komt zij weer bij elkaar.

Namens het bestuur van Sherborne Nederland,
Ellen van de Gruiter, secretaresse

Utrecht, 22 januari 2019

