:

SG Were Di Academie voor
Sport en Cultuur
Het organiseren van meer sportieve en culturele
activiteiten in en om de school

http://www.youtube.c
om/watch?v=r8COK
aaPDFc

Waarom een extra aanbod van
Sport en Cultuur ?
• Core business school: jongeren optimaal voorbereiden op de
toekomst en “Inspire a generation”
• Sport, cultuur en onderwijs horen bij elkaar en versterken elkaar
• Belangrijk voor motorische, sociale, cognitieve ontwikkeling
• Talentontwikkeling
• Gezondheidsbevorderend, (beweegnorm wordt door 2/3 niet
gehaald, overgewicht bij 17% meisjes en 14 % jongens)
• Door samenwerking uitbreiding en verdieping aanbod
• Verenigingen en andere aanbieders op
sportief en cultureel gebied kunnen zich
presenteren
• Structureel aanbod
• Het vertalen van vele initiatieven en
interventies naar de praktijk

Waarom ook cultuur?
• Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen in het
Nederland van de 21e eeuw
• Cultuureducatie kan de taligheid van de leerlingen bevorderen
alsmede het leggen van logische verbanden
• Daarbij gaat het niet alleen om het aanschouwen van, of het
luisteren naar, maar vooral om het zelf ontdekken, zelf muziek
maken, toneel spelen, met design aan de slag te gaan etcetera..
• Juist ook die leerlingen die kunst en cultuur niet met de paplepel
krijgen ingegoten
• Wij willen graag dat onze leerlingen zich verwonderen over de
wereld om hen heen
• Het aanbod van zowel sport als cultuur zal op een breder draagvlak
kunnen rekenen bij directie, collega’s en ouders

Stap1 Neem initiatief
• Ambitie van de sectie
• Wil je ook culturele activiteiten aanbieden?
• Presenteer een globaal plan aan de
directie

Stap 2 Draagvlak
•
•
•
•

Bij sectie
Bij directie
Bij sectie culturele vakken
Zoek een goede
presentator en organisator
• Benoem voordelen en
financieel plan op
hoofdlijnen

Stap 3 Voorwaarden
• Sectie LO (Sport en Bewegen) staat erachter en is enthousiast
• De secties creatieve/culturele vakken staan erachter en zijn
enthousiast
• Directie staat erachter en is enthousiast
• Roosteraanpassingen: Op een middag alle leerlingen zoveel
mogelijk tegelijk uit
• Binnen een straal van 15 minuten fietsen zitten voldoende
sportverenigingen en commerciële sportaanbieders om een
attractief programma samen te stellen
• Eigen sportaccommodatie en lokalen voor culturele cursussen
worden gratis ter beschikking gesteld door de school

Stap 4 inventariseer mogelijke
partners
• Op school of binnen
15 fietsminuten
• Authenticiteit en
diversiteit
• Eigen personeel of
docenten/trainers van
buiten

Stap 5 Budget en Organisatie
• Budgettair neutraal? Slechts een organisator plus de accommodatie
Gemeente? (CF)
•
1.
2.
3.

Drie soorten van convenanten:
Met een sportvereniging of culturele instelling
Met een commerciële aanbieder
Met een individuele trainer of stagiair (hiervoor de vrijwilligersregeling inzetten)

• Sponsorgelden inzetten voor een
Nudge of incentive

Voorbeeld convenant
Convenant
Health & Sportsclub
…………………..
Contactpersoon:
……………….

en

SG Were Di
Contactpersoon:
Henk Pols, coördinator SG Were Di
Academie voor Sport en Cultuur

Komen het volgende overeen:
1. H & S verzorgt 30 lessen Tennis ( inclusief leenracket) voor leerlingen van SG Were Di in
schooljaar 2012-2013 op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur op de volgende data: Oktober: 4,
11, 18. November: 1, 8, 15, 22, 29. December: 6, 13, 20, Januari: 10, 24, 31. Februari: 7, 14,
28.Maart: 6, 13, 20, 27. April: 3, 10, 17, 24. Mei: 8, 15, 22, 29. Juni: 5
2. H & S is verantwoordelijk voor de gegeven trainingen. De trainingen dienen van een goed niveau
te zijn en gaan altijd door. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer(-s) worden er door H & S
vervangers ingezet.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

H & S en de SG Were Di hebben een aansprakelijkheidsverzekering of sluiten er een af.
De trainer houdt de presentie van de deelnemers bij en mailt deze na iedere training naar de
coördinator van SG Were Di zodat deze de ouders kan inlichten.
De SG Were Di verzorgt de gehele administratie (inschrijving, betaling)
De SG Were Di verwerkt de presentielijsten van de trainer, belt de absenten na en/of mailt de
ouders
Per leerling betaalt SG Were Di € …,- aan H & S voor 30 trainingen. Indien er uiteindelijk
minder trainingen (kunnen) worden gegeven zal een en ander verrekend worden. H & S betaalt
hiervan de trainer(-s) en eventuele andere kosten.
De Tennisklas gaat door indien er 10 inschrijvingen zijn.
Aldus overeengekomen te Valkenswaard op 30 juli 2011
Namens H & S :

…………………………………….

Namens de SG Were Di
Academie voor Sport en Cultuur
Henk Pols

Stap 6 Benader partners
• Partners moeten voldoen aan de criteria
van afstand, belevingswereld jeugd, hoge
kwaliteit trainers/docenten (VOG)
• Gunstige prijs bedingen
• Afspraken vastleggen in convenant
• Verzekeringen school en partners

Stap 7 Reclame, promotie en
inschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brochure
Krant
Facebook, twitter etc ?
Toespraak personeel school
Toespraak op alle ouderavonden in september
Toespraak op info-avond
nieuwe brugklassers
Info op de site van de school
Grote banner in de maand
september
Door de sectie S & B in de lessen

Inschrijving
•
•
•
•
•

De maand september is de grote promomaand.
Uitdelen brochures in de lessen S & B door de docenten S & B
Inschrijven digitaal via schoolwebsite
Voor 25 september
Een sport/cultuurklas gaat door indien er 10 tot 14 inschrijvingen
zijn. (geen financieel risico)
• Eerste les in de eerste week van oktober
• Houd bij de datumlijst rekening met toetsweken en vakanties

Einde

