NIEUW CONCEPT
SPORT & RECREATIE
NIEUW Angerenstein voor Sport & Recreatie
Het lesmateriaal voor de opleiding Sport & Recreatie is herschreven voor het beproefde concept van Sterk niveau 2 en sluit
daarnaast aan op het beproefde concept van Angerenstein Sport
en Bewegen. Het beste van beide, gebundeld tot een nieuw
aanbod voor niveau 2 Sport & Recreatie.
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Opdracht 12. Spelenkermis - 2

Het nieuwe lesmateriaal bestaat uit korte en duidelijke teksten
en bevat schrijfregels bij de opdrachten. Daarnaast wordt het
ondersteund met veel beeldmateriaal. Angerenstein Sport &
Recreatie is verkrijgbaar in twee combipakketten, voor het basisdeel en het profieldeel. Deze bestaan uit een katern per thema
en een licentie voor de digitale leeromgeving.

Bekijk het ﬁlmpje.

VakantieWeek TV 2015 - 21: Rabobank Spelenk…

Later bekij…
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BRON TOEVOEGEN

Filmpje Spelenkermis
a.
Wat zouden de werkzaamheden van de medewerker sport en recreatie kunnen zijn?
,

b.
Bespreek je antwoord met een klasgenoot en vul eventueel je lijst aan.

! VORIGE

Benieuwd naar het
nieuwe lesmateriaal?
We komen graag bij je langs
om het te laten zien.

VOLGENDE "

* digitaal@boomonder wijs.nl

+ 0522 - 235235

WERK HOE JIJ WILT
OP PAPIER OF DIGITAAL
Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn de boeken voor de opleiding Sport &
Recreatie verkrijgbaar als combipakket. Kies hoe je werkt:
volledig digitaal, vanuit het boek of een combinatie van beide. In de
digitale leeromgeving vind je opdrachten, bronnen en veel videomateriaal voor het aanleren van beroepsmatige vaardigheden.

TITELOVERZICHT
Sport & Recreatie niveau 2
BASISDEEL

PROFIELDEEL
Niveau 2

Niveau 2

Angerenstein Medewerker Sport & Recreatie
Basisdeel | combipakket
9789037254020
€ 77,00

Angerenstein Medewerker Sport & Recreatie
Profieldeel | combipakket
9789037254037
€ 77,00

Bevat de volgende thema’s:
1. Werkzaamheden voorbereiden
2. Ruimtes gebruiksklaar maken
3. Optreden als aanspreekpunt
4. Administratieve werkzaamheden
5. Voorraadbeheer
6. Veiligheid
7. Beheer en onderhoud
8. Gezondheid en voeding
9. Evalueren

Bevat de volgende thema’s:
1. Assisteren bij sportieve en recreatieve
activiteiten
2. Plannen en organiseren van sportieve en
recreatieve activiteiten
3. Begeleiden van sporters en gasten
4. Toezicht houden en blessurepreventie

Let op! Dit zijn de prijzen van 2021.
Prijswijzigingen onder voorbehoud.

