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Inleiding 

Sport en opleiding vzw organiseert dit schooljaar (2020-2021) enkele naschoolse activiteiten in 

basisschool De Letterboom. 

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 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, andere 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 (door ziekte) in te halen! 

De prijzen voor de aangeboden activiteiten zijn: 

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

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

• Jiu-Jitsu : €185/schooljaar (±€5/les) 

• Dans : €185/schooljaar (±€5/les) 

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

• Taallessen : €250/schooljaar (±€6/les) 

• Wetenschap & Leren programmeren : €50/4 lessen (€12,5/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 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. 
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Indeling van de groepen 

• Multimove / knutselen: max. 10 leerlingen per lesgever 

• Sportlessen: max. 16 leerlingen per lesgever 

• Taallessen: max. 10 leerlingen per lesgever 

• Wetenschap en IT: max. 10 leerlingen per lesgever 

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 monitor of leraar opgehaald aan de school en zij gaan dan samen naar de 

voorziene locatie in of rond de school. Sport en Opleiding vzw is hiervoor verzekerd. Na de les brengt de 

monitor de kinderen terug naar de opvang. Alle kinderen van de eerste groep worden dus teruggebracht 

naar school en moeten daar opgehaald worden. De kinderen blijven dan in de opvang tot wanneer ze 

opgepikt worden door de ouders. De ouders betalen de opvang dan aan de school, volgens de normale 

tarieven. 

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

op school. Zo is hun huiswerk reeds klaar voor de aanvang van hun sport-/taalactiviteit. Deze kinderen 

van de 2e groep gaan na afloop van de activiteit niet terug naar de studie, maar worden na afloop van 

de les meteen opgepikt op de locatie van de activiteit. 

 

Inschrijvingen: verloop 

• 10/6/2020-17/6/2020: documenten i.v.m. de inschrijving worden rondgestuurd, 

• 22/6/2020, 7:00 ‘s ochtends: opening online inschrijvingsformulier op de website van Sport en 

Opleiding vzw, 

inschrijvingen kunnen dus gebeuren vanaf dat moment, NIET VROEGER! 

• Week van 29/6: stand van zaken wordt doorgestuurd naar de reeds ingeschrevenen, 

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

http://www.sportenopleiding.be/naschoolse-activiteiten
https://www.sportenopleiding.be/inschrijving#/
https://www.sportenopleiding.be/inschrijving#/
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Overzicht activiteiten 

 

 Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

Activiteit Knutselen Multisport Engels Engels STEM Lego ingenieurs Programmeren Jiu-Jitsu Engels Multisport 

Periode 
Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

2/2 – 2/3  

(4 dinsdagen) 

2/2 – 2/3  

(4 dinsdagen) 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Hele schooljaar 

wekelijks 

Locatie Klaslokaal school De Linde Klaslokaal school Klaslokaal school klaslokaal klaslokaal De Linde Klaslokaal school De Linde 

Doelgroepen K2-K3 

Groep 1: L1-L3 

Groep 2: L4-L6 

Groep 1: L1-L3 

Groep 2: L4-L6 

Groep 1: L1-L3 

Groep 2: L4-L6 

L3-L6 L3-L6 

Groep 1: L1-L3 

Groep 2: L4-L6 

Groep 1: L1-L3 

Groep 2: L4-L6 

Groep 1: L1-L3 

Groep 2: L4-L6 

Bezetting per 

monitor 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 7, max 16 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 7, max 10 

leerlingen 
Min 7, max 10 leerlingen 

Min 7, max 16 

leerlingen 

Min 5, max 10 

leerlingen 

Min 7, max 16 

leerlingen 

Uren 

Gr. 1: 16:00-17:00 

Gr. 2: 17:00-18:00 

Gr. 1: 16:00-17:00 

Gr. 2: 17:00-18:00 

Gr. 1: 16:00-17:00 

Gr. 2: 17:00-18:00 

Gr. 1: 16:00-17:00 

Gr. 2: 17:00-18:00 

16:00-17:00 17:00-18:00 

Gr. 1: 16:00-17:00 

Gr. 2: 17:00-18:00 

Gr. 1: 16:00-17:00 

Gr. 2: 17:00-18:00 

Gr. 1: 16:00-17:00 

Gr. 2: 17:00-18:00 

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

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

