
Ouder bijeenkomst 6-11-2019 

Deze avond is bedoeld om alle ouders inzicht te geven in oa onze lesmethode, de 
lesniveau’s, de voortgang van de kinderen en hoe wij dat monitoren. Ook komen er 
algemene (veiligheids) regels en afspraken aan bod. Onze lessen zijn zo efficiënt mogelijk 
ingevuld, dit betekent dat de juf eigenlijk voortdurend achter elkaar les geeft en 
tussendoor geen extra tijd heeft. Daardoor is persoonlijke communicatie voor een ouder 
met de instructeur niet wenselijk tijdens de lessen. Toch willen we graag aan de vraag van 
de ouders voldoen.  

U kunt vanavond beter kennis maken met de Boerderij en de coördinator sport Anouk 
Wiertz. Er is ruimte om vragen te stellen over de lessen en de voortgang van uw kind. 

Verslag: 

Anouk en Maaike waren aanwezig om het nieuwe lesplan uit te leggen en om vragen te 
beantwoorden.  

HET NIEUWE LESPLAN 

Het nieuwe lesplan houdt in dat er een vaardigheden lijst ontwikkeld wordt waar 1 de 
kinderen aan ‘getoetst’ kunnen worden en wat 2 een leidraad wordt voor de lessen. Deze 
lijst bestaat uit vaardigheden die we in eerste instantie essentieel vinden voor veilig en 
vriendelijk paardrijden, daarna werken we aan vaardigheden die de kinderen verder 
voorbereiden op andere paard-gerelateerde activiteiten in hun leven. Daarnaast kunnen 
we hiermee de ouders ook beter een idee geven van de voortgang van hun kind en 
wanneer ze kunnen doorstromen naar een hoger niveau. Elke 6 maanden doen we een 
voortgangsles waarbij de kinderen laten zien wat ze kunnen en waar de ouders ook bij 
aanwezig kunnen zijn. Deze les is ook direct bedoeld om contact te hebben met de 
instructeur.  

ONLINE FEEDBACK FORMULIER 

Voor verdere vragen en opmerkingen die ouders in de tussentijd hebben komt er een 
online formulier waar we deze feedback op één plek verzamelen. 

VRAGEN DIE GESTELD WERDEN DOOR OUDERS / VERZORGERS 

Hoe werd tot nu toe de keuze gemaakt om kinderen te laten doorstromen? 
Op enkele vaardigheden: namelijk kunnen sturen tijdens de draf om naar zilver te mogen, 
en kunnen sturen tijdens galop om naar goud te kunnen. Dit kunnen hangt uiteraard van 
veel meer kleine vaardigheden af, die we nu specifiek gaan bekijken. 

Hoe werkt het vaardigheden lijstje dan, is dit als een rapport? 
Een ouder oppert om de kinderen iets te geven voor het behalen van een vaardigheid. Dit 
is lastig, aan de ene kant willen we de kinderen wel belonen voor wat ze geleerd hebben 
en goed in praktijk hebben kunnen brengen, maar omdat werken met pony’s niet iets is 
dat altijd lukt of nooit lukt en de pony waar op gereden wordt ook nogal verschil kan 
maken, kunnen we ook niet zeggen dat een kind vanaf een bepaald punt altijd deze 
vaardigheid kan uitvoeren. Het aantal pony’s waar kinderen goed mee overweg kunnen is 
dus ook onderdeel van de vaardigheden lijst. 

Komt zo’n lijstje ook voor grondwerk lessen? Wat is het doel daarvan eigenlijk? 
Ja, dat is een heel goed idee. Grondwerk is heel breed, van het paard uit de paddock 
halen tot buiten een wandeling maken tot dressuuroefeningen aan de hand of 
voorbereiden op het mennen. Voor de jongere kinderen gaat dat voornamelijk om het 
leren wat je moet doen als je pony niet mee wil lopen, juist te hard loopt, niet wil 



stoppen, in de weg staat, etc. Voor de lease kinderen kunnen we alle kanten op, dus 
daarvoor gaan we ook themaweken invoeren. 

Weten de kinderen dan ook van te voren wat ze gaan leren? 
Ja, daarvoor introduceren we de themaweken. 1x in de 12 weken komt er een 
grondwerkles, 1x in de 12 weken voltige, 1x in de 12 weken spelletjes, met daartussen 
blokken van 2-4 weken waarin we aan bepaalde thema’s gaan werken. Voorbeelden: 
stuuroefeningen doen, nieuwe figuren leren, aan overgangen werken, zelfstandiger gaan 
rijden, zitles/balansoefeningen. 

Ouders geven aan dat het goed is om de kinderen van te voren te laten weten wat ze gaan 
leren en hun niveau ook terug te koppelen naar ze zodat ze zelf ook bewust zijn van dat 
ze vooruit gaan, ook vóórdat ze naar het volgende niveau mogen. 

Is er niet iets landelijks, dat jullie dit zelf opzetten?  
Ja, maar dat gebeurt in de vorm van wedstrijden. Sommige maneges doen dit 
maandelijks, die mogelijkheid hebben wij niet. Daarom verzinnen we zelf een meer 
praktische manier om toch structuur in de lessen te brengen. 

Hoe zit het met buitenritten?  
We gaan niet vast op buitenrit, met name omdat we dan een probleem hebben met de 
verantwoordelijkheid op de boerderij. Enkele ouders opperen meteen dat zij het een goed 
idee vinden om een ouder-back-up groepje te vormen, zodat zij tijdens de les van hun 
eigen kind even op de Boerderij kunnen passen terwijl deze een buitenrit gaat maken. Nou 
is er wel een bepaald basisniveau nodig om op buitenrit te kunnen, vooral 
doorzettingsvermogen ook als er een spannend moment is, en overwicht durven/kunnen 
hebben over de pony. Als we dit ‘vast’ gaan integreren doen we dat dus pas vanaf de zilver 
lessen. 

Is de keuze voor pony indeling bewust? Is onderling ruilen door de kinderen oké of niet? 
Ja, meestal wordt die keuze bewust gemaakt. Alle kinderen hebben favorieten, maar soms 
willen we de kinderen juist zelfvertrouwen geven en soms willen we ze uitdagen om op 
een pony te gaan die ze wat spannender vinden. Soms mogen ze dus wel onderling ruilen 
en soms ook juist niet. Dit bekijken we per keer. 

Het lijkt ouders leuk om zelf ook wat grondwerk te doen en wat over paarden te leren – in 
de toekomst zullen we dus nog eens een soort ouder-les organiseren! 

Mededelingen 

Punten-systeem 

Om de Boerderij opgeruimd te houden en de kinderen te motiveren gaan we een 
puntensysteem invoeren met plus- en minpunten. Daar zitten uiteraard ook leuke en 
minder leuke consequenties aan, bijvoorbeeld de pony voor de volgende les mogen kiezen 
bij genoeg pluspunten en je les en instructeur moeten trakteren bij een bepaalde 
hoeveelheid minpunten. Pluspunten vallen te verdienen door extra je best te doen bij het 
klussen of nog even te helpen met opruimen aan het einde van de dag, minpunten krijg je 
door juist niet je best te doen en al je spullen te laten slingeren. Er wordt binnenkort een 
lijstje in de zadelkamer gehangen met de tot nu toe verworven punten om de kinderen 
wat inzicht te geven in wat er verbeterd kan worden, daarna beginnen we ‘officiëel’ met 
bijhouden! 

Kleding tijdens de koude en natte dagen 



Nu het weer winter wordt krijgen we erg veel klachten van de kinderen dat ze het zo koud 
hebben. Ook al rijden we onder een dak, het poetsen en opzadelen moet helaas vaak wel 
in de regen, en de pony’s moeten uit een modderige paddock opgehaald worden. Een 
goede jas en warme waterdichte schoenen of laarzen zijn essentieel om warm te blijven 
in die omstandigheden, met genoeg laagjes eronder. Let erop dat er handschoenen 
gedragen worden die geschikt zijn voor paardrijden, anders hebben de kinderen geen grip 
op de teugels, wat het rijden niet ten goede komt.


