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Lerend scoren is officieel
Lerend scoren slaat brug
tussen onderwijs en sport.
22 Scholen van MosaLira en
MVV Maastricht zijn een
samenwerkingsprogramma
van drie jaar aangegaan. Op
16 dec. Jl vond de officiële
aftrap plaats. Voorafgaand
aan de wedstrijd MVV—Den
Bosch speelden de voetbaltalentjes van MosaLira een
rondo op het veld, als aftrap
van deze sportieve samenwerking. Overgrote meerderheid van de deelnemende
scholen was
vertegenwoordigd en
namen de
convenantbordjes in
ontvangst.
(*) Met Lerend scoren
wil MVV
Maastricht
een bijdrage
leveren aan
de ontwikkeling van leerlingen in het Maastrichtse onderwijs. De club fungeert als
inspirerende leeromgeving.
De deelnemende scholen
zullen zich met allerhande
activiteiten binden aan de
Maastrichtse club. Zo zullen
de bovenbouwleerlingen
gratis een thuiswedstrijd

mogen bezoeken. Maar ook
gaan de spelers van het eerste elftal gastlessen geven op
de scholen in het kader van
onder meer fair play.
Leerlingen brenge een bezoekje aan een training van
MVV Maastricht en ze krijgen een kijkje achter de
schermen. Zo kunnen ze
met eigen ogen zien wat er
allemaal komt kijken bij het
Offciele aftrap
‘Lerend Scoren’

runnen van een voetbalbedrijf.
Alle activiteiten hebben een
leerzaam karakter en tevens
een duidelijke link met sport.
Met deze samenwerking
wordt de meerwaarde van
het programma duidelijk;
Lerend scoren koppelt

‘leerzaam’ op een creatieve
manier aan ‘leuk’ , wat weer
bijdraagt aan de effectiviteit
van het leerproces.
Lerend scoren is daarmee
een investering in de Maastrichtse jeugd in de breedste
zin van het woord en kan
alleen maar winnaars opleveren.
(* weekendgezet, MVV special)

Meer informatie:
Dave Huntjens (lid College van
Bestuur van MosaLira).
Maurice Olivers
(verantwoordelijk voor de
maatschappelijke portefeuille
van MVV Maastricht).
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“Vrijkaartjes,
gastles van
MVV-spelers,
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De groetste MVV-fan vaan basissjaol De Letterdoes.

Don Bosco
SO
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2

PAGINA

3

Bèr de Batteraof

“Stichting Cardo
bevordert de
participatie en
integratie van
mensen met een
handicap in de
samenleving.”

Vrijkaartjes:
Alle deelnemende
scholen hebben inmiddels de uitnodiging
ontvangen om met de
leerlingen uit de groepen 5,6,7 en 8 een
bezoek te brengen aan
een thuiswedstrijd in
het Geusselt stadion.
De komende maanden
zullen de MVV-spelers
door vele enthousias-

te jonge voetbalfans
aangemoedigd worden.

Lerend scoren op maat:
Voor de Jan Baptist
school wordt een sportarrangement op maat
gemaakt. Samen met
Stichting Cardo wordt
gekeken naar de mogelijkheden om de zogenaamde ‘Sportief Tour’
te organiseren. De sportief Tour is een sportieve ontmoeting tussen

kinderen met en zonder
handicap. Samen met de
selectie van een voetbalclub uit de ere divisie of
de Jupiler League kunnen alle kinderen een
middag samen sporten.
De Sportief Tour wordt
mede mogelijk gemaakt
door de bijdrage van de

Johan Cruyff Foundation
en de Johan Neeskens
Foundation.
Stichting Cardo is een
onderdeel van Pluryn.
Voor meer informatie:
www.stichtingcardo.nl

Scoren in de klas:
Bij ‘scoren in de klas’
brengen MVV-spelers
een bezoek aan groep
7 en zullen zij een
gastles verzorgen. Er
wordt onder meer
aandacht besteed aan
fair play, de leerlingen

NIEUWSBRIEF

leren over de geschiedenis van MVV en er
wordt een les begrijpend lezen gegeven in
een ‘MVV-jasje’.
Deze theorie wordt
actief afgesloten met
een voetbalclinic,

waarbij iedereen zijn
voetbaltalent kan laten
zien!

In de volgende nieuwsbrief o.a.
Eerste activiteiten gaan van start.
MVV-momenten op diverse scholen.
Lerend scoren en social media.

Maart 2012.

Correspondentie adres:
Lerend Scoren is een samenwerkingsprogramma
tussen MosaLira en MVV Maastricht.

Sportactieve basisschool De Letterdoes
t.a.v. Herma Westenberg
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h.westenberg@mosalira.nl
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h.westenberg@mosalira.nl

“Boe is dat feeske?”

1 2-tje met …..
“Ik ben begonnen met voetballen
toen ik 6 jaar was bij de Maastrichtse voetbalclub RAPID. Daar speelde
ik links vooraan, dat was een goede
positie omdat ik daar flink kon scoren. Voetballen heb ik altijd al leuk
gevonden, ook omdat je het gewoon op straat kunt spelen. Mijn
broer en neef voetballen ook.
Na RAPID ben ik bij Scharn gaan
voetballen, daar kwamen vaak
scouts kijken en ik ben toen gescout door iemand van de KNVB.
Ik mocht een aantal keer bij MVV
mee trainen, helaas was ik nog niet
goed genoeg en ging het niet door.
Daarna ben ik een tweede keer
gescout en nu ging het wel goed
en speel ik in de D1 bij MVV. Mijn
trainer is Patrick Duyzings, ik train
3 keer per week en op zaterdag
spelen we wedstrijd. Ik sta nu links
half, een positie waarbij je flink moet
rennen. Om ‘in vorm’ te blijven ga

ik vaak in de vakantie samen met
mijn broer en neef rennen in het
bos”.
Mijn favoriete voetballer?
“Dat is Messi; hij heeft veel snelheid
en maakt mooie acties”.
Mooiste voetbalactie?

“De ‘De Zindane’
(‘rollercaoster’), die voetbaltruc zou
ik graag kunnen maken”.
Beste voetbalclub?
“PSV en FC Barcelona vind ik de
beste voetbalclubs”.
Beste MVV-speler?
“Malcolm Esajas is mijn favoriete
speler omdat hij veel doelpunten
scoort”.
Mokhtar over 5 jaar:
“Dan speel ik ergens hoog in
MVV”.
Mokhtar over 10 jaar:
“Dan hoop ik in het buitenland te
voetballen”.

Mokhtar Bouziani
groep 8
basisschool De Letterdoes

Wat ga je vanavond doen?:
“MVV-FC Emmen kijken
(inhaalwedstrijd)”.

