
2de infomoment ouders
Traject in samenwerking met 

Centrum Ethiek in de Sport



Ouderbeleid ?!

Vrijdag 10 januari
2de ouderoverleg

Ouders en club maken
tussentijdse balans

Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 26 juni
3de ouderoverleg

Ouders en club maken 
eindbalans van het seizoen

Eindeseizoensactiviteit

Maandag 14 oktober
1ste infomoment

De club informeert de ouders

Ouderbeleid



Ouderbeleid ?!Resultaten enquête



Ouderbeleid ?!Resultaten enquête
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Resultaten enquête
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Hoe ervaar je de kwaliteit
van de trainingen ?

Gemiddelde score: 4,5/5



Resultaten enquête
Hoe ervaar je de kwaliteit

van de trainingen ?
Verbeterpunten

• Meer discipline
• Kinderen die storen, even aan de kant zetten

• Extra aandacht voor kinderen die zich moeilijker concentreren
• Individuele feedback

• Kinderen niet forceren om hard te trainen



Resultaten enquête
Hoe ervaar je de kwaliteit

van de trainingen ?

• Evenwicht tussen discipline en plezier

• Aandacht voor alle judoka’s

• Nieuwe trainingstechnieken: VJF ?

Wat zien we als club haalbaar ?



Resultaten enquête
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Resultaten enquête
Ben je tevreden over de 

competitiewerking ?
Verbeterpunten

• Meer begeleiding en begeleiders
• Elke judoka verdient een coach, ook mindere goede

• Meer info voor de ouders, ook bij occasionele deelname,
vb. oproep tot deelname via Facebook

• Ouders meer betrekken, info over puntentelling

• Actie ‘Op naar 222’ stimuleert, alsook vermelding van deelname 
aan het begin van de training en op bord in dojo



Resultaten enquête
Ben je tevreden over de 

competitiewerking ?

Wat zien we als club haalbaar ?

• Begeleiding: we blijven inspanningen doen om trainers/oudere 
judoka’s te stimuleren om hier taken op te nemen

• Oproep tot deelname via Facebook: goed idee dat we meenemen

• Info voor de ouders en judoka’s via flyer U11 en U13



Resultaten enquête
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Hoe ervaar je het systeem 
voor graadverhogingen ?

Gemiddelde score: 3,8/5



Resultaten enquête
Hoe ervaar je het systeem 
voor graadverhogingen ?

Verbeterpunten

• Meer transparantie (wanneer en hoe ?), ook naar de ouders

• Meegeven als er thuis eens een extra oefening mag gedaan worden

• Niet altijd duidelijk wat ze precies moeten kunnen, technische 
trainingen hebben meerwaarde, oefenexamen voorzien ?

• Sommige overgangen zijn moeilijk, dus meer (individuele) 
begeleiding en dialoog



Resultaten enquête

Wat zien we als club haalbaar ?

• Techniekboekjes komen op onze website

• Technische en katatrainingen aankondigen op FB

• Individuele begeleiding voor dan-graden

• Duidelijker communiceren over onze verwachtingen naar de 
judoka’s toe

Hoe ervaar je het systeem 
voor graadverhogingen ?



1. Toenemende graad van zelfstandig kunnen oefenen
• De judoka zorgt dat hij/zij een partner heeft om mee te oefenen
• De judoka zorgt dat hij/zij de techniekboekjes heeft
• De judoka voelt aan wanneer een techniek nog niet goed zit

2. De technieken die horen bij een lagere graad moeten 
gekend blijven en de kwaliteit van de uitvoering ervan 
moet beter naarmate de graad stijgt.

3. De technieken moeten met hun Japanse naam gekend zijn

4. Ook goed kunnen vallen is heel belangrijk. 

Wat verwachten wij ?



Wat verwachten wij ?



Resultaten enquête
Wat zijn de zwakke en sterke 

punten van onze club ?



Resultaten enquête
Kunnen we jou contacteren bij één van 

de volgende activiteiten ?





Resultaten enquête

• Een extra kind-oudertraining

• Tornooi 

Zijn er andere activiteiten die we organiseren of 
zouden kunnen organiseren waarbij je als ouder de 

club wil ondersteunen ?



Komende activiteiten

• Week van 3 t.e.m. 7 februari : MET JE MAAT OP DE MAT

• Zaterdag 14 maart om 19u : JUDOSOUPER

• Vrijdag 20 maart vanaf 18u: CLUBKAMPIOENSCHAP

• Zaterdag 16 en zondag 17 mei: JUDOSTAGE voor judoka’s °2009 t.e.m. °2004

• Zaterdag 6 en zondag 7 juni: SLEEP-OVER voor judoka’s °2013 t.e.m. °2010

• Zaterdag 20 juni om 9u30: OUDERTRAINING KLEUTERS

• Vrijdag 26 juni om 21u30: EINDESEIZOENSACTIVITEIT

• Zaterdag 4 juli om 9u: CLUBRESTYLING



VRAGEN ?


