
In maart wordt ze 65 jaar. Na bijna 44 jaar 
werken op het PCC en zijn rechtsvoorgangers, 
gaat Astrid Langedijk per 1 februari 2021 met 
keuze-pensioen. De sportdocent, coördinator 
sportklassen, leerlingbegeleider, stagebegelei-
der, faalangstreductietrainer, 
coach, kortom eigenlijk zo’n 
beetje de ‘moeder’ van PCC 
Heiloo kijkt nog even terug op 
haar werkzame leven...

Als dertienjarige werd ze gescout 
bij het turnen en ze schopte het 
tot ‘derde van Nederland’. Na 
haar topsportperiode koos ze voor een bestaan 
als sportdocent: “Toen ik begon waren gymlessen 
heel klassikaal. Als je met een klas van 30 kinde-
ren ging basketballen, dan had je er rustig 20 op 
de bank zitten, want je speelde met vijf tegen 
vijf. Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Nu 
verdeel je de zaal in drie stukken en werk je met 
kleine groepjes tegelijkertijd. Dan benut je de 
tijd en ruimte beter, waardoor de intensiteit van 
een les veel hoger is.” 

plezier
Die effi  ciency is belangrijk, want: “Je leert een 
leerling in vijf lessen echt niet goed basketballen 
of een handstand maken. Een goede voetballer op 
school heeft dat meestal op de voetbalclub ge-
leerd. We kunnen op school per sport maar een 
kleine basis meegeven. Ik ben tevreden als leer-
lingen na vijf volleyballessen een beetje ‘boven-
hands’ kunnen spelen. Technische beheersing van 
een sport is nooit mijn lesdoel geweest. Belangrij-
ker is dat een kind lekker bezweet de zaal verlaat, 
met een gevoel van ‘ik heb lekker gesport’. Ik wil 
ieder kind vooral plezier laten beleven aan het 
bewegen en het gevoel ‘ik kan dat’ meegeven.”  

Cijfers geven voor LO heeft ze altijd een slecht 
idee gevonden: “Waar baseer je zo’n LO-cijfer 
op? Een kind dat goed kan turnen, krijgt al snel 
een 8 of een 9. Maar een kind met minder moto-
rische vaardigheden dat goed meedoet, verdient 
ook een mooi cijfer. Binnen een heterogene groep 

kun je daarom niet volstaan met één methode van
becijferen.” Maar lachend: “Het grappige is dat 
nu ik stop met werken het cijfers geven voor LO 
van de baan is. Eindelijk!”

sportklas
Achttien jaar geleden stond Astrid aan de basis 
van de Sportklas op PCC Heiloo: “Die was bedoeld 
voor vwo/havo-leerlingen, leerlingen van één 
klasje. We gingen enthousiast van start, met cli-
nics bestaande uit meerdere lessen van een uur. 
Tegenwoordig bevat een clinic gemiddeld minder 
lessen, die dan wel wat langer duren vanwege de 
hoeveelheid uitleg die nodig is. Bij baanwielren-
nen vertellen we over hoe je de fi ets behandelt 
en hoe het is om te fi etsen op een fi ets zonder 
remmen. Zo’n clinic moet dan gewoon twee uur 
kunnen duren. Voor klimmen geldt hetzelfde; er 
gaat veel tijd zitten in het leren ‘zekeren’ en hoe 
je het tuigje aan moet trekken, dus ook die clinic 
duurt anderhalf uur. Na een half uur uitleg is er 
dan nog een uur tijd om echt te klimmen.”
Jaarlijks wordt een steeds aantrekkelijker cli-
nicprogramma opgesteld: “Handboogschieten 
scoorde bijvoorbeeld laag bij de leerlingen, dus 
daarvoor in de plaats gaan we dit jaar golfen. Ik 
verwacht dat ze daar heel enthousiast over zullen 
zijn. Populaire clinics plannen we ook vaker in, 
zoals klimmen en trampolinespringen, die vinden 
ze he-le-maal geweldig!”

uitdaging
Trots is ze op het feit dat haar leerlingen mop-
peren wanneer de sportles is afgelopen: “Ze zijn 
van een leeftijdscategorie die bewegen nog heer-
lijk vindt. Ze missen de gymlessen dan ook enorm 
in deze lockdown-periode! De komende periode 

willen we de leerlingen Strava (een hardloop- en 
fi ets-app) laten gebruiken en ze als klassen on-
derling met elkaar de uitdaging laten aangaan om 
zoveel mogelijk kilometers rennend, wandelend 
of fi etsend af te leggen. Ik ben blij met mijn 
collega’s Loes Oudejans en Thijs van den Oort, 
want die zijn goed in het bedenken van leuke on-
line bewegingslessen. We hebben altijd fantas-
tisch samengewerkt!”
Astrid is druk met het verzetten van door de lock-
down vervallen clinics: “Dat organisatorische 
werk doe ik graag, om Thijs en Loes te ontlasten. 
Ik vind organiseren ook gewoon leuk, hoor!”

afwisseling en een goede sfeer
Naast sportdocent is Astrid ook leerlingbegelei-
der: “Het trok me altijd al om leerlingen te hel-
pen wanneer er problemen waren. Ik heb me al-
tijd hard gemaakt om pesten uit te bannen, als 
mentor al. Toen er een vacature ontstond voor 
leerlingbegeleider, ben ik het gaan doen, alweer 
vijftien jaar geleden. Later ben ik faalangst-re-
ductietrainingen gaan geven en de afgelopen ja-
ren is daar het begeleiden van onze sport-stagi-
aires bijgekomen. Erg leuk om studenten 
op te leiden in mijn eigen vak! Al-
les bij elkaar heb ik een hele 
leuke afwisselende baan 
gehad.” 
Ze heeft nog altijd 
plezier in haar 
werk: “We heb-
ben een heel 
hecht team, 
dat de af-
gelopen ja-
ren sterk 

is verjongd. ’s Morgens voor de lessen bij een 
kop koffi  e of thee, zitten we samen al vreselijk 
te lachen, dat zijn voor mij ‘arbeidsvitaminen’. 
Als er ’s iets is, neemt een collega je surveillance 
gewoon even over, dat is mooi: niemand is te be-
roerd om even een stapje harder te lopen. Echt 
heel fi jn.”

afscheid en dan…
Ze gaat dan ook echt niet weg omdat ze het zat 
is, benadrukt ze meerdere malen. Helaas zit een 
echt afscheid er nu niet in en dat vindt ze jam-
mer: “Door de lockdown zie ik niet alleen de leer-
lingen, maar ook zelfs mijn collega’s niet meer!” 
Plannen voor de toekomst heeft ze meer dan ge-
noeg, want stilzitten kan ze niet: “Fijn om dan ‘s 
buiten de schoolvakanties weg te kunnen. Verder 
zijn we allebei fi etsers en ik hou van wandelen.” 
Ze wil wat meer oppassen op de kleinkinderen, 
tennissen, meer lezen, misschien wel leren brid-
gen en zelfs overweegt ze zich te verdiepen in 
moestuinieren: “Ik ben nogal een doener…”
Astrid gaat zich zeker niet vervelen.
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“Ik wil ieder kind plezier laten beleven 
aan bewegen!”

Astrid Langedijk:


