Een initiatief van de stad Leuven en Tofsport
in samenwerking met Sporty Sportief vzw

Doelstelling “SOS Leuven”
”SOS Leuven” staat voor “Sport Op School in Leuven” en richt zich naar leerlingen van het basisonderwijs. In samenwerking met de
vzw Sporty Sportief zal naschoolse sport aangeboden worden voor kinderen van de lagere school. Gedurende een uur kunnen de
deelnemers kennismaken met verschillende sport- en spelactiviteiten die gegeven worden door pedagogisch-didactisch
gekwalificeerde lesgevers.

“SOS Leuven” pakket
Optie 1: via ‘kinderkuren’: voor Leuvense scholen waarvan de opvang via Stad Leuven loopt.
Optie 2: via ‘Sporty Sportief vzw’: voor Leuvense scholen waarvan de opvang via een andere organisatie loopt.
De school koopt een pakket aan voor een minimum van één uur per week gedurende een minimum van 10 weken (opeenvolgend te
gebruiken behalve indien er schoolvakanties tussen zitten) van een forfaitair aantal leerlingen dat minimum 15 bedraagt. De school
kan deze naschoolse sportles reserveren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.30u en 17.30u en op woensdag tussen
12.00u en 15.00u. Hiervoor zal zij een geschikte ruimte voorzien waar de activiteit kan plaatsvinden. De school zorgt voor een
verzekering lichamelijke ongevallen van de deelnemers tijdens deze SOS-activiteit. Binnen één SOS-pakket kunnen maximum 25
leerlingen deelnemen tijdens een sportles. Om de kwaliteit te waarborgen moet er gestreefd worden naar homogene groepen.
Vandaar dat het leeftijdsverschil van de groep binnen de marge van drie jaar blijft. De school bezorgt bij aanvang van de les telkens
een lijst van de deelnemers aan de aanwezige lesgever. Het is evident dat de school meerdere SOS-pakketten mag /kan aankopen.

De lessen
De sportlessen worden gegeven door pedagogisch en didactisch gekwalificeerde lesgevers van de vzw Sporty Sportief. De
deelnemers krijgen een programma van de verschillende activiteiten. Elke dag werken we rond een andere sporttak. Op die manier
maken de kinderen kennis met enorm veel verschillende sporten op jaarbasis. Naast de klassieke sporten, komen er zeker nog andere
activiteiten zoals bounce-ball, new games, ultimate frisbee,… aan bod. Om een vlotte organisatie te garanderen en om onze
gekwalificeerde lesgevers nog beter te infomeren, vragen wij bij aankoop van het pakket eveneens het huishoudelijk reglement van
de school zodat de lesgever hier rekening mee kan houden.

Materiaal
Sporty Sportief vzw zorgt voor extra sportmateriaal waardoor de lessen aantrekkelijker gemaakt worden. Extra materiaal dat van de
school kan gebruikt worden, kan een meerwaarde geven aan de lessen.

Tevredenheidsenquête
Omdat constructieve feedback en kwaliteit nodig is, zal de school er zich toe verbinden op het einde van elk SOS-pakket aan alle
deelnemers een tevredenheid enquête mee te geven. De ingevulde exemplaren worden meegegeven aan de lesgever of opgestuurd
naar Sporty Sportief vzw. Aan de hand van deze gegevens kunnen de nodige bijsturingen gebeuren om het initiatief nog meer op maat
te maken.

Prijs voor de school
Optie 1: via ‘kinderkuren’: voor Leuvense scholen waarvan de opvang via Stad Leuven loopt.
Voor een SOS-pakket moet de school geen credits afstaan. Je kan dit dus zoveel plannen als je wil.
Vanaf 13 tot 15 deelnemers = winst voor de school!

Optie 2: via ‘Sporty Sportief vzw’: voor Leuvense scholen waarvan de opvang via een andere organisatie loopt.
- lessenpakket 1 trimester: 27 euro/les – berekend op 15 deelnemers
- lessenpakket voor een heel schooljaar: 22,5 euro/les – berekend op 13 deelnemers
- De school verbindt er zich toe om niet meer dan 1,80 euro per uur per leerling per SOS-activiteit door te rekenen.
Vanaf 13 tot 15 deelnemers = winst voor de school!
De school betaalt het juiste bedrag aan Sporty Sportief. Sporty Sportief zal per trimester een factuur bezorgen aan de school voor
de gegeven uren binnen de overeengekomen SOS-pakketten. De facturen worden tijdig en volledig betaald.

Inschrijvingsformulier 2016-2017
SOS-pakket via:
Dag(en) waarop SOS-activiteit(en) zou(den) doorgaan:

o

Kinderkuren

o

Sporty Sportief vzw

Naam school :

____________________________

Adres :

____________________________
____________________________

Telefoon :

____________________________

Mailadres :

____________________________

Naam directie :

____________________________

O maandag
O dinsdag
O woensdag
O donderdag
O vrijdag
Uur waarop de SOS-activiteit zou doorgaan:
______________________
______________________

Periode:

Naam contactpersoon :

___________________

Telefoon contactpersoon :

___________________

O trimester 1
O trimester 2
O trimester 3
O een heel schooljaar

De school heeft een huishoudelijk reglement relevant voor de SOS-activiteit:
JA (in bijlage bezorgd) /NEE (schrappen wat niet past)
De school verklaart een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen te hebben afgesloten voor haar
leerlingen die deelnemen aan de SOS-activiteiten : JA/NEE (schrappen wat niet past)
De school gaat akkoord met de algemene info en voorwaarden van het SOS-pakket.

Handtekening directeur school
Contactgegevens SOS Leuven
Tofsportloket

Sporty Sportief vzw

Naamsestraat 1

Ernest Solvaystraat 2

3000 Leuven

3010 Kessel-Lo

016/211 600

016/25.72.09

tofsport@leuven.be

info@sportyvzw.be

