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De kracht van Schooljudo

Schooljudo helpt docenten al 14 jaar bij het creëren van een veilige en 
fi jne sfeer. Omdat wij geloven dat dit de basis vormt om iedere groep 
en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Wij doen dit door de 
eeuwenoude fi losofi e van het judo, ontstaan als onderwijsmethodiek, 
de school in te brengen. Zowel op de judomat als in het klaslokaal. 
Daarmee leveren wij een signifi cante bijdrage aan de fysieke en sociaal-
emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van 
een klas.

Judo als onderwijsmethodiek, sinds 1882  
Al in 1882 is judo bedacht als opvoedkundige onderwijsmethodiek door 
de Japanse pedagoog Jigoro Kano. Behalve een training van het lichaam 
was voor Kano ook de training van de geest en het continu streven naar 
het verbeteren van de persoonlijkheid een primair doel. Kano was ervan 
overtuigd dat uitoefening van het judo zou leiden tot het worden van 
een sympathieker mens in een gezonder lichaam. 

Een van de mooiste en bekendste uitspraken van Kano vormt ons 
Schooljudo-motto: 
“Het is niet belangrijk om beter te zijn dan een ander, het is 

belangrijk om beter te zijn dan gisteren.”

Meer informatie? Bel 088-5400215 of mail naar team@schooljudo.nlMeer informatie? Bel 088-5400215 of mail naar team@schooljudo.nl

“Kinderen hebben geleerd 
dat stoeien zonder elkaar 
pijn te doen een kwestie 
is van vertrouwen en 
respect.”
Thea van Dijk - leerkracht OBS De Huet, Doetinchem

Jaarlijks werken wij op 400 scholen met ruim 

45.000 leerlingen.
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Leerkrachten beoordelen Schooljudo gemiddeld met een 9!  
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Word Schooljudo-school!
Past Schooljudo binnen jullie schoolbeleid? Als onderdeel van het sociaal-emotionele ontwikkelingsplan of als aanvulling op jullie 
anti-pestbeleid? Onze methode is door de landelijke erkenningscommissie interventies van Effectief Actief gecertifi ceerd als theoretisch goed 
onderbouwde interventie. Daarnaast draagt Schooljudo als Gezonde Schoolactiviteit bij aan een Gezonde School. 

Prijsuitreiking: 
Om impact te creëren werkt Schooljudo met een doorlopende leerlijn waarin per periode 1 van de 7 Schooljudo-waarden als thema wordt 
uitgelicht. Na afl oop van de gekozen periode van 1, 3 of 6 jaar kan Schooljudo worden opgezegd of wordt Schooljudo tot wederopzegging 
telkens met 1 jaar verlengd. 

Onderstaande prijzen gelden per jaar en zijn in euro weergegeven.
Mooie meevaller: onze prijzen zijn vrijgesteld van btw. 

*  Trots zijn wij op onze partners die geloven in de kracht van Schooljudo, die ons programma versterken en jullie een aantrekkelijke sponsorkorting van €1.000,- geven. 

 Korting geldt zolang er sponsordekking is.

**  Leuke extra: bij deelname voor 3 en 6 jaar ontvangt jullie school een mooi gevelbordje om jullie te profi leren als Schooljudo-school.

Meer informatie? Bel 088-5400215 of mail naar team@schooljudo.nlMeer informatie? Bel 088-5400215 of mail naar team@schooljudo.nl

Aantal 
groepen Kosten Sponsor-

korting*
Prijs 1 jaar

Brons
Prijs 3 jaar

Zilver**
Prijs 6 jaar

Goud**

4 2.997 - 1.000 1.997 1.900 1.809

6 4.025 - 1.000 3.025 2.843 2.699

8 4.945 - 1.000 3.945 3.762 3.620
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Inhoud Schooljudo methodiek 
Een jaarprogramma bestaat uit: 
-   Een kick-off in de vorm van een workshop voor het lerarenteam 
 om hen te inspireren samen aan de slag te gaan met de 
 Schooljudo-waarden, aansluitend op het schoolbeleid; 
-   1 introductieles per groep, gegeven door een Schooljudo 
 Entertrainer in de klas. Om kennis te maken en al een aantal 
 Schooljudo spelregels af te stemmen met elkaar;
-   4 weken actief werken met een Entertrainer in judopak op een 
 echte judomat. Zodat zij daadwerkelijk voelen wat waarden als 
 respect en vertrouwen inhouden;

-   Een diploma voor ieder kind en een waardenposter voor iedere 
 klas. Als mooie jeugdherinnering voor deelnemers en om 
 gemaakte groepsafspraken en besproken standpunten te borgen;
-   Een heel schooljaar lang toegang tot onze digitale omgeving waar 
 groepsleerkrachten oefeningen, fi lmpjes en inspiratie uithalen 
 voor in de klas. Door onze samenwerking met Disney is het online 
 programma niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk en 
 verbeeldend voor de leerlingen.

meest
gekozen

meest
voordelig


