
Lessen 'Omgaan met 
pesten en groepsdruk'

Door de lessen VEOS leer je:

  Stevig in je schoenen staan

   Grenzen aangeven en voelen

  De taal van ons lichaam

  Als het dan toch moet!

  Hulp vragen en hulp bieden

  Vertrouwen in jezelf en in de andererr

www.judosportoost.nl www.jidokwan-vanderkloor.nl www.taekwondo-twente.nl

V I A  V E O S  B E N  J E  Z E L F  A A N  Z E T ! 



De methode Respons en de daaraan gekoppelde lessen-

reeksen zijn ontwikkeld door het Nederlands Instituut 

voor Vechtsport en Maatschappij. 

www.vechtsportenmaatschappij.nl

MEER INFO?
Wil je meer weten over VEOS, de specifi eke vechtsporten 

die de clubs aanbieden of gewoon meer weten over de 

clubs zelf, kijk dan eens op hun websites. Je kunt hier ook 

hun contactgegevens vinden.

Wat is VEOS? 
Het project VEOS is erop gericht om meer uit jezelf te halen. Met VEOS 

  vergroot je je zelfvertrouwen en daarmee je prestaties en je resultaten 

op school. Het VEOS project bestaat uit lessen op school en op de club. 

   We gebruiken hierbij de methode Respons ontwikkeld vanuit de 

   vechtsport die je leert beter om te gaan met pesten en de omgang 

 met groepsdruk. Zo draagt  VEOS bij aan een veilige leeromgeving. 

         Elke les wordt gegeven door drie ervaren trainers van drie 

                            
       verschillende vechtsportverenigingen, waardoor je 

         kennis maakt met judo, ji do kwan en taekwondo.          Elke le     Elke l

            ver

      VECHTSPORT       ALS BASIS
         Vechtsport heeft een 
     toegevoegde waarde voor 
     je persoonlijke ontwikkeling. 
      Door de directe vormen van 
    contact leer je op een speelse 
        en fysieke manier jezelf 
      kennen en rekening houden 
   met elkaar. Je leert thema’s uit 
      de vechtsport kennen zoals 
grenzen stellen, respect hebben 
     voor een ander, zelfbeheersing 
  en incasseringsvermogen. 
En bovenal is het hartstikke leuk 
      om te doen en gezond voor je       lichaam. 

MEER INFO??
Wil je meer weten over VEOS, de specifi eke vechtsportettetennn
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   VEOS OP SCHOOL EN 
                 OP DE CLUB 

       Het VEOS project bestaat uit 7 lessen op school en 

    7 lessen op de club in de Twentehallen. In de 7 lessen 

  op de club zie je hoe de methode in de vechtsport wordt 

      toegepast. We laten je dan onze mooie sporten zien in 

    een gecombineerde les die alleen toegankelijk zijn voor 

      de leerlingen van jullie basisschool. Bij Judosport Oost, 

     Ji Do Kwan R.E. Van der Kloor en Taekwondo Twente 

          kun je rekenen op goede, gekwalifi ceerde trainers, een 

       gezellige sfeer en natuurlijk een veilig sportklimaat.
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