PULASTIC AT WORK
GYMMEN IN ÉÉN VAN DE MODERNSTE ZALEN VAN
NEDERLAND

WWW.PULASTIC.COM

BEWEGEN EN LEREN TEGELIJK IN EEN PRACHTIGE NIEUWE
GYMZAAL!

DE ELISABETHSCHOOL
De kinderen van de Elisabethschool in Rotterdam-Charlois sporten
in één van de modernste zalen van Nederland. De gymzaal heeft een
digitaal speelscherm en een Pulastic® Ledcourt. Al deze technieken
maken de gymles ineens heel anders. Uit onderzoek blijkt dat
informatie beter blijft hangen als je beweegt. De Elisabethschool wil
andere vakken in de gymzaal brengen en andersom ook meer bewegen
bij de andere lessen.
Met dit systeem kan de school ontelbaar veel educatieve spellen
bedenken voor de leerlingen. Taal en rekenen wordt geïntegreerd
met bewegingslessen. En de leerlingen? Die zijn allemaal razend
enthousiast! Net als de docenten.
PULASTIC® LEDCOURT
Met Pulastic® Ledcourt kunnen kinderen spelenderwijs sporten en
leren. Door de geïntegreerde LED belijning zijn alle variaties mogelijk.
De docenten en leerlingen kunnen hun gedachten over een spelvorm in
de vloer laten zien.
Geen vaste patronen meer. Is het vak te klein? Maak hem dan groter!
Is de verdeling tussen twee speelvelden niet goed? Pas dit tijdens het
sporten aan!
De lijnen zijn dynamisch te programmeren. Oefeningen zijn minder
voorspelbaar en zorgen voor de ultieme beleving.
De Pulastic® Ledcourt is standaard in een vlakelastisch sportvloer
systeem verwerkt. Naast de innovatie en beleving, beschik je ook over
een hoogwaardig sportvloer systeem.
De sportvloer is toe te passen in zowel nieuwbouw als renovatie en het
is mogelijk om de vloer over de bestaande sportvloer aan te brengen.

De Pulastic® Ledcourt ligt in de gerenoveerde gymzaal van de
Elisabethschool in Rotterdam, onderdeel van de RVKO, en wordt
intensief gebruikt door de PABO, de basisschool en het kinderdagverblijf.
PULASTIC® SOUNDWALL
De Pulastic® Soundwall is een geluidsabsorberende oplossing
voor wand en plafond. Slechte akoestiek in gymzalen veroorzaakt
stemproblemen, gehoorproblemen en uitval van vakleerkrachten.
Dankzij de Pulastic® Soundwall is dit verleden tijd.
In de Elisabethschool zet de wandbekleding, samen met de nieuwe
sportvloer met LED belijning, een belangrijke architectonische toon
voor de totale uitstraling. De beleving begint al bij de entree van de
gymzaal.
Lang je aandacht bij de les houden valt niet mee. De RVKO bedacht er
iets voor: bewegen en leren tegelijk in een prachtige nieuwe gymzaal!
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