
 

 

 
Zwolle, 19 oktober 2018 
 
 
 
 
 
Betreft:  project ‘BoBio’ voor leerlingen van M2, MH2 en H2 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op maandag 5 november gaan alle 2e klassen van mavo, mavo/havo en havo in het kader van de 
projectdagen in de activiteitenweek aan de slag met het project ‘BoBio’. 
 
BoBio is een combinatie van bewegingsonderwijs en biologie. Biologie (de leer van het leven) en 
beweging hebben veel raakvlakken. Bewegen is gezond voor je lichaam. Mensen die regelmatig 
bewegen hebben een betere lichamelijke conditie en staan daardoor vaak mentaal steviger in hun 
schoenen. Gezonde voeding speelt natuurlijk ook een belangrijke rol.  
 
Bij bewegingsonderwijs gaan de leerlingen aan de slag met het verband tussen de energie (in kilojoule 
of calorieën) die in ons eten zit opgeslagen en de bewegingsenergie die we nodig hebben om 
bepaalde activiteiten te doen. Hoeveel calorieën heb je bijvoorbeeld nodig om een half uur te rennen? 
En maakt het dan ook uit hoe hard je rent?  
 
Bij biologie staat de vraag ‘Hoe gezond is een broodje gezond?’ centraal en daarbij wordt in tweetallen 
een ‘broodje gezond’ naar eigen inzicht en smaak gemaakt. Hierbij spelen niet alleen de hoeveelheid 
calorieën een rol, maar ook de verschillende voedingsstoffen. Verder gaan de leerlingen bezig met het 
berekenen van hun BMI en andere hieraan gekoppelde opdrachten. De leerlingen moeten hiervoor 
weten hoeveel ze wegen en hoe lang ze zijn. Wilt u uw kind thuis alvast meten en wegen?. 
 
 
Het schema schiet er als volgt uit: 
 

Lokaal >>>>>>>> Lokaal: N33       
klas + docent  

Lokaal: N34      
klas + docent 

Lokaal sportzaal 
1              klas + 
docent 

Lokaal sportzaal 
2           klas + 
docent 

Lesuur 1 M21 + BSJE MH21 + KAMM H21 + JNGS MH22 + DAED 

Lesuur 2 M21 + BSJE MH21 + KAMM H21 + JNGS MH22 + DAED 

Lesuur 3 H21 + BSJE MH22 + KAMM M21 + BLMA MH21 + JNGS 

Lesuur 4 H21 + BSJE MH22 + KAMM M21 + BLMA MH21 + JNGS 

Lesuur 5 H22 + BSJE     H23 + KAMM   

Lesuur 6 H22 + BSJE     H23 + KAMM   

Lesuur 7   H22 + BLMA H23 + DAED 

Lesuur 8   H22 + BLMA H23 + DAED 

 
 
Op de uren dat de klas niet is ingedeeld volgen de leerlingen les volgens het reguliere lesrooster. 
 
 



Wilt u er verder op toezien dat uw kind de volgende spullen op 5 november meeneemt: 
 

 gymspullen 

 flesje water of bidon 

 iPad 

 
Belangrijk! 
Is uw kind allergisch voor een bepaald voedingsmiddel; wilt u dit dan mailen naar 
mvandekamp@meandercollege.nl.  Ook voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u 
dit e-mailadres gebruiken.  
 
 
Wij hopen op een mooie en leerzame projectdag! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
André Blom (namens de sectie bewegingsonderwijs) 
Maria van de Kamp (namens de sectie biologie)  
Rebecca Baars-Soppe (teamleider mavo) 
 
 

mailto:mvandekamp@meandercollege.nl

