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Inleiding 

Sport en opleiding vzw organiseert volgend schooljaar (2020-2021) enkele naschoolse 

activiteiten in De Groeiboog. 

Via dit document willen we jullie een kort overzicht geven van de praktische zaken. 

We hopen dat we hiermee reeds op een aantal vaak voorkomende vragen hebben kunnen antwoorden. Voor 

bijkomende informatie of  opmerkingen kan u ons hiervoor steeds telefonisch of via mail contacteren:  

• Sport en Opleiding v.z.w.: Jean-François Villers: 0468/31.09.11, jean@sportenopleiding.be  

• Sport en Opleiding v.z.w.: Jan Kunnen: 0497/85.29.38, jan@sportenopleiding.be, 

Vriendelijke groeten  
Jean-François Villers en Jan Kunnen  
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Praktische zaken 

Coaches  

Deze lessen worden gegeven door gediplomeerde specialisten, die pedagogisch onderlegd zijn en veel 

ervaring hebben in de aangeboden activiteiten. Veel van de lesgevers zijn vast in dienst bij Sport en 

Opleiding vzw, anderen werken al geruime tijd samen met Sport en Opleiding. Meer informatie over het 

team, kan u vinden via https://www.sportenopleiding.be/team.  

Planning en prijzen 

De meeste lessen gaan wekelijks door, tijdens de schoolweken, dus niet op vrije dagen. Sommige lessen 

worden per trimester of per sessie van meerdere lessen aangeboden. De lessen die het hele schooljaar 

doorgaan, starten tijdens de eerste schoolweek, vanaf maandag 7/9. De lessen lopen tot en met vrijdag 

11 juni.  

De laatste 2 weken worden voorzien om eventuele afgelaste lessen in te halen! 

De prijzen voor de aangeboden activiteiten zijn: 

• Multisport : €185/schooljaar (±€5/les) 

• Multimove (kleuters) : €210/schooljaar (±€6/les) 

• Taallessen : €250/schooljaar (±€7/les)  

• Wetenschap & Leren programmeren : €50/4 lessen (€12,5/les) 

• Knutselen voor kleuters : €210/schooljaar (±€6/les) 

 

De prijzen hangen af van het maximaal toegelaten aantal deelnemers per lesgever, alsook van het 

benodigde materiaal, voorbereidingen etc.. De prijzen zijn inclusief verzekering. Op het einde van het 

schooljaar zullen jullie ook een fiscaal attest krijgen.  Daarenboven kunnen jullie via de mutualiteit per 

kind hier een bepaald bedrag van terugvorderen (€15 tot €50 afhankelijk van de mutualiteit). 

Voor gezinnen met financiële moeilijkheden raden wij aan om contact op te nemen met de gemeente en/of 

met het OCMW om na te gaan of er eventueel een financiële tussenkomst mogelijk is. 

Indeling van de groepen 

• Multimove: min 7. en max. 10 leerlingen per lesgever 

• knutselen: min. 5 en max. 10 leerlingen per lesgever 

• Multisport: min 5 en max. 16 leerlingen per lesgever 

• Taallessen: min. 5 en max. 10 leerlingen per lesgever 

• Programmeren: min. 5 en max. 10 leerlingen per lesgever 

Indien er voldoende inschrijvingen zijn, worden er 2 groepen gemaakt. 

http://www.sportenopleiding.be/naschoolse-activiteiten
https://www.sportenopleiding.be/team
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Voorrang bij inschrijving 

Om te bepalen wie al dan niet kan deelnemen, opteren we voor het principe van first come first served, 

dus hoe vroeger je inschrijft, hoe meer kans op een plekje. 

 

Heen-en-weer 

De kinderen worden door de lesgever opgehaald aan de school en zij gaan dan samen naar het voorziene 

lokaal in de school. Sport en Opleiding vzw is hiervoor verzekerd. Na de les brengt de lesgever de kinderen 

terug naar de opvang. De kinderen blijven dan in de opvang tot wanneer ze opgepikt worden door de 

ouders. De ouders betalen de opvang dan, volgens de normale tarieven. 

 

De kinderen die in de tweede groep zitten, kunnen voor de aanvang van de activiteit naar de opvang gaan 

op school. Deze kinderen van de 2e groep worden na afloop van de les meteen opgepikt op de locatie van 

de activiteit of in de opvang (tot 17u30 in Borlo / tot 18u in Jeuk en Mielen). 

 

 

Inschrijvingen: verloop 

• 15/6/2020: documenten i.v.m. de inschrijving worden rondgestuurd, 

• 17/6/2020: opening online inschrijvingsformulier op de website van Sport en Opleiding vzw, 

• Inschrijvingen kunnen dus gebeuren vanaf dat moment, NIET VROEGER! 

• Week van 24/8/2020: start van het jaar wordt aangekondigd. 
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AANBOD 
MULTIMOVE 

 

 

 

 

 

 

Multimove biedt de kleuters een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene 

ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Multimove onderstreept 

het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en 

levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.  

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele 

bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet 

verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en 

later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op 

latere leeftijd sport specifieke vaardigheden te leren.  

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, 

trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien. 

Sport en Opleiding vzw is een officieel erkende (Sport Vlaanderen, Bloso) Multimove vereniging. 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.sportenopleiding.be/naschoolse-activiteiten
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MULTISPORT 

Ook bij Multisport wordt een gevarieerd programma aangeboden, maar in tegenstelling tot Multimove, 

zijn deze sessies gericht op oudere kinderen (L1-L6). Meer concreet wordt er een afwisseling aangeboden 

tussen verschillende sporten: balsporten, basisbewegingen inoefenen (klimmen, rollen, rennen, vangen), 

gevechtsporten, …  

Het doel van deze lessen is dan ook om de kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met 

verschillende sporttakken. 

 

 

 

  

http://www.sportenopleiding.be/naschoolse-activiteiten
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INTERACTIEVE TAALLESSEN FRANS (lagere school) 

De bedoeling van deze sessies is om al spelenderwijs de Franse taal te oefenen, te verfijnen, te 

verdiepen en ieders creativiteit aan te horen.  

Deelnemende kinderen/jongeren zullen hun luistervaardigheden op een interactieve/speelse manier 

oefenen. Deze activiteiten zullen in het Frans uitgelegd en begeleid worden door één van onze 

coaches. 

Daarnaast wordt de leesvaardigheid van de kinderen/jongeren ook getraind via aangepaste 

boekjes en tekstjes. 

Ten slotte wordt er veel nadruk gelegd op de spreekvaardigheden en het expressief taalgebruik. 

 

 

Aan het einde van elke workshop worden, onder leiding van de coach, alle belangrijke woorden en 

uitdrukkingen herhaald die gebruikt zijn tijdens de oefeningen. Tijdens het hele jaar verloopt de 

communicatie uitsluitend in het Frans. 

 

 

 

 

 

 

 

Frans voor Kleuters! 

Kleuters staan open om nieuwe dingen te leren en te ontdekken en bovendien hebben ze een 

bijzonder goed geheugen. Ideaal dus om op deze jonde leeftijd al in aanraking te komen met een 

tweede taal. Tijdens deze initiaties maken de kleuters op een leuke, speelse manier kennis met 

het Frans. Via liedjes, verhaaltjes en spelletjes leren de kleuters het Frans begrijpen en op termijn 

ook spreken.  

Het aanleren van een tweede taal stimuleert het taalgevoel en zal zeker van pas komen op 

latere laaftijd! 

 

 

 

http://www.sportenopleiding.be/naschoolse-activiteiten
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INTERACTIEVE TAALLESSEN ENGELS (lagere school) 

Naast het Frans, bieden we ook Engelse initiaties voor de leerlingen van de lagere school. Ook 

hier wordt op een interactieve manier te werk gegaan via o.a. muziek en spelletjes. Daarnaast 

wordt er vooral gewerkt volgens een werkboek van de leerkracht, waarin de leerlingen de 

basisprincipes van de Engelse taal inoefenen. 

http://www.sportenopleiding.be/naschoolse-activiteiten
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LEREN PROGRAMMEREN 

 

 

 

 

 

 

Met Code.org leren de kinderen op een vrij simpele manier de logica achter programmeren 

ontdekken door middel van blokken die code representeren. Zo leren ze de beginselen, bijvoorbeeld 

“if this, then that” = Als je de computer zegt om een karakter naar links te bewegen, zal de 

computer dit doen. 

Vaak zijn de opdrachten dan ook gebaseerd op spelletjes zoals Minecraft, een block based game. 

Zo moeten ze zelf met code ervoor zorgen dat het karakter van A naar B kan. De kinderen spelen 

ook met Gamekit, dit is een gamebouwer. Dit is minder programmeren, maar veel visueler en 

geeft de beginselen van Gamedesign weer. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

http://www.sportenopleiding.be/naschoolse-activiteiten
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Knutselen voor kleuters 

In het knutselatelier experimenteren kleuters al spelenderwijs en op hun niveau met zowel 

gekende technieken als knippen, tekenen en schilderen, maar ook nieuwe technieken zoals 

druktechnieken, tamponeren en collage.  

De allerkleinsten komen zo voor het eerst in aanraking met kunstwerken van gekende 

kunstenaars zoals Keith Haring, Jackson Pollock, Kadinsky enz. Ze worden aangemoedigd creatief 

bezig te zijn, zowel individueel als in kleine groepjes.   

Tijdens het knutselen wordt steeds rekening gehouden met de kinderen hun eigen interesses. 

Kinderen en natuurlijk ook ouders mogen zelf ideeën aanbrengen! Voorkennis is niet nodig, wel een 

flinke dosis fantasie en kleren die vuil mogen worden!  
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Overzicht activiteiten Borlo        Overzicht activiteiten Mielen 

 

   
 Dinsdag 

Activiteit Multimove 

Periode Hele schooljaar wekelijks 

Locatie Eetzaal en speelplaats 

Doelgroepen K2-K3  

Bezetting 

per monitor 
Min 5, max 10 leerlingen 

Uren 15:15-16:15 

Prijs €210/schooljaar 

 Maandag Dinsdag Donderdag 

Activiteit Programmeren Multisport Frans (leerjaar) Engels (leerjaar) 

Periode 
9 nov – 30 nov  

(4 maandagen) 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Locatie Klaslokaal Turnzaal Klaslokaal Klaslokaal 

Doelgroep

en 
L3-L6 L1-L6  L4-L6  L3-L6  

Bezettin

g per 

monitor 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 5, max 16 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Uren 16:45-17:45 16:45-17:45 15:15-16:15 16:20-17:20 

Prijs €50/4 lessen €185/schooljaar €250/schooljaar €250/schooljaar 

http://www.sportenopleiding.be/naschoolse-activiteiten
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Overzicht activiteiten Jeuk 

 

  

 Maandag Dinsdag Donderdag 

Activiteit 
Frans 

(kleuters) 

Frans 

(leerjaar) 
Programmeren Knutselen 

Frans 

(leerjaar) 
Engels (leerjaar) Multisport Multimove 

Periode 
Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

9 nov – 30 nov 

(4 maandagen) 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Locatie Klaslokaal Klaslokaal Klaslokaal Klaslokaal Klaslokaal Klaslokaal Sporthal Sporthal 

Doelgroepen K2-K3  L1-L3  L3-L6 K2-K3 L4-L6  L3-L6  L1-L6 K2-K3 

Bezetting 

per monitor 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 5, max 16 

leerlingen 

Min 7, max 10 

leerlingen 

Uren 15:15-16:15 16:20-17:20 15:15-16:15 15:15-16:15 15:15-16:15 16:20-17:20 16:20-17:20 15:15-16:15 

Prijs €250/schooljaar €250/schooljaar €50/4 lessen €210/schooljaar €250/schooljaar €250/schooljaar €185/schooljaar €210/schooljaar 

http://www.sportenopleiding.be/naschoolse-activiteiten
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Contact 

 

Sport en opleiding vzw 

Schransdreef 74 

3090 Overijse (zetel) 

 

Jan Van der Vorstlaan 13 

3040 Loonbeek  (administratief adres - briefwisseling) 

 

 

 

info@sportenopleiding.be 

www.sportenopleiding.be 

0468/31.09.11 
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