
Website
www.hengelosport.nl

Volg ons op Twitter
www.twitter.com/hengelosport

Like ons op Facebook
www.facebook.com/hengelosport

BasisAanbodSport   2017-2018

Hengelo Sport

#HengeloSport



Voorwoord, door Wethouder Claudio Bruggink     pagina 3 
 
“BasisAanbodSport” 2017-2018       pagina 4 
 
“BasisAanbodSport” verdeeld in categorieën     pagina 5 
 
Doelstelling en organisatie        pagina 6  
 
Smakelijk Bewegen         pagina 7 
 
KleuterGYM voor groepen 1&2        pagina 7 
 
Extra Advies en ondersteuning bewegingsonderwijs    pagina 7 
 
BasisAanbodSport Pakket A t/m F voor groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8   pagina 8 
 

 SWIM           pagina 9 
 GYM           pagina 11 

pilot Schooljudo (ovb)        pagina 11 
 EVENT          pagina 12 

 Beweeg Wat Je Eet (groep 5)       pagina 13 
 Lekker Gezond (groep 6)        pagina 13 

Sportmarkten Noord, Midden, Zuid (groep 7)     pagina 14 
 Cruyff Court 6vs6 (groep 7&8)       pagina 15 
 Schaatsen IJsbaan Twente (groep 5&6)      pagina 15 
 Heutink ICT Rotary Indoor Streetssoccer (groep 6t/m8)   pagina 16 

Team Triatlon (groep7&8)        pagina 17 
 Hengelo Atletiek Week (groep 6)       pagina 17 
 TwenteBad Sportdag (groep 3t/m6)      pagina 18  

 TOURNAMENT         pagina 19 
zwemmen, cmv, dammen, tafeltennis.      pagina 19 
schaken, handbal, voetbal, beeball, atletiek     pagina 19  

 
ROC, Montessori college Twente, Twickel Hengelo    pagina 22 
 
Laat uw vereniging zien!!        pagina 23 
 Clinic gymlessen, Clinic Sportmarkten      pagina 23 
 Maak activiteiten kenbaar, Jeugdplein Hengelo     pagina 24 
 
financiële regelingen 
Het Jeugdsportfonds         pagina 24 
Gemeentelijk Sport en Cultuurfonds       pagina 25 
 
Belangrijke websites voor kinderen, ouders en scholen    pagina 27 
 
Contactpersonen Hengelo Sport / Website, Twitter, Facebook   pagina 28 
 
Bijlagen 
Aanmeldingsformulier SWIM, GYM, KleuterGYM, EVENT, TOURNAMENT retour 30 juni 

  

-2- 
Inhoudsopgave 



-3- 
Voorwoord, door Wethouder Claudio Bruggink 

Voorwoord 
 
In Hengelo streven we er naar dat zoveel mogelijk kinderen sporten en bewegen. De basis 
voor een gezonde en sportieve leefstijl wordt immers op jonge leeftijd gelegd. We willen 
kinderen bewust maken van het belang van bewegen. Dit doen we door een uitgebreid sport- 
en beweegaanbod voor kinderen aan te bieden via Hengelo Sport. 
Binnen dit aanbod zijn plezier, uitdaging en kennismaking de belangrijkste doelstellingen. 
 
In het afgelopen jaar hebben we ons gemeentelijk sport- en beweegbeleid geactualiseerd.  
We blijven investeren in een goed sport- en beweegaanbod in en rond scholen. Zowel tijdens 
gymlessen, als tussen- en naschools. We blijven met scholen in gesprek over sportstimulering, 
bv op het gebied van bewegend leren of de inrichting van de openbare ruimte rondom de 
school. Daarbij willen we ook de samenwerking met voor- en buitenschoolse 
opvangorganisaties aanhalen. 
  
Ook willen we nadrukkelijk aandacht besteden aan sportstimulering van kinderen bij wie sport 
niet vanzelfsprekend is; bijvoorbeeld omdat er in hun gezin weinig geld is of omdat er sprake is 
van een bepaalde lichamelijke of mentale beperking. We willen dat iedereen de kans krijgt om 
mee te doen. Ook daarin kunnen we vanuit de gemeente c.q. Hengelo Sport ondersteuning 
bieden. 
 
Ons team van sportcoördinatoren heeft voor het schooljaar 2017/2018 weer een aantrekkelijk 
en uitdagend basissportaanbod voor basisscholen gemaakt, samen met diverse 
sportverenigingen en andere sportaanbieders. Voor alle groepen zijn er diverse 
mogelijkheden; van natte gymlessen tot sporttoernooien en van kleutergym tot een triatlon 
voor de groepen 8.  
U vindt ze allemaal in dit boekje.  
 
Ik wens iedereen veel succes en vooral veel plezier bij de uitvoering en beleving van het sport- 
en beweegaanbod van Hengelo Sport voor dit schooljaar. 
 
 

 
 
 
Claudio Bruggink 
Wethouder 
 
 
 



Voor het schooljaar ’17-’18 heeft Hengelo Sport weer een uitgebreid aanbod van lessen en 
activiteiten opgenomen in het jaarprogramma. Hengelo Sport presenteert met dit boekje het 
”BasisAanbodSport”. Het hele jaar door staan er verschillende lessen, evenementen, 
toernooien op het programma. Het afgelopen jaar deden alle scholen mee met het “ons” 
BasisAanbodSport met ruim 6000 kinderen. Hengelo Sport is hiermee uniek in Nederland.  
 
Hengelo Sport gebruikt sport als middel om meer bewegen te stimuleren. Sport te zien als 
zinvolle vrijetijdsbesteding en het bevorderen van de sociale vaardigheden. In alle lessen, 
evenementen en toernooien komen één of meerdere doelstellingen terug. Bij alle activiteiten 
staat samen werken, samen spelen, samen leren, veiligheid en plezier maken centraal. 
 
Hengelo Sport voert de actieve sportstimulering van de gemeente Hengelo uit. Daarnaast 
wordt actief ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl met het project Smakelijk 
Bewegen. Bewustwording bij ouders en kinderen van een gezonde leefstijl is hierin een 
belangrijk onderdeel.  
 
Hengelo Sport heeft voor het programma, de ontwikkeling, de coördinatie en uitvoering 
sportcoördinatoren en docenten in dienst. Zij organiseren de lessen, evenementen en 
activiteiten en zijn ook contactpersoon voor de scholen, verenigingen, sportbonden en andere 
partners. Hengelo Sport werkt voor de invulling van de activiteiten daarnaast samen met 
verschillende sportverenigingen en opleidingen. 
 
Zoals u leest kan Hengelo Sport veel en wil Hengelo Sport veel, maar helaas hebben wij geen 
invloed op het weer. Wij vragen u dan ook begrip te hebben voor het feit dat wij door de 
verschillende weersomstandigheden of trainingen genoodzaakt zijn om een sportles of 
activiteit aan te passen, te verplaatsen of te laten vervallen.  
 
NIEUW SPORTBAD 
In dit schooljaar staat de bouw van het nieuwe 50 meter ”Sportbad” op het programma. 
Inmiddels is de bouw gestart en volgens de planning wordt het Sportbad rond 1 januari 
2018 opgeleverd.  
 
SWIM aangepast: 
Bij de start van dit schooljaar 
mogen we weer van het 
Twentebad (beperkt) gebruik 
maken van het binnenbad 
(gehele dinsdag, donderdag en 
vrijdagmiddag). We gaan 
proberen om alle groepen 1x in 
het binnenbad in te plannen. 
Vanaf januari kunnen we dan 
weer starten met een vast 
lesrooster. 
 
 
Margreet Bos, Thessa Leussink, Celeste Maholetti, Daphne Nijenhuis, Temby van den 
Berg, Raymond van het Bolscher, Mark Dijkstra, Bas van Pelt, Tom van de Ende, Erik 
Olde Hampsink en Bertil Pepers. 

 
Bertil Pepers 
Sportprogrammeur Hengelo Sport 
b.pepers@hengelo.nl 
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De lessen (zwemmen en gymmen), evenementen en toernooien van Hengelo Sport zijn 
onderverdeeld in categorieën. Iedere categorie is weer herkenbaar aan een vaste kleur 
BLAUW, ORANJE, GROEN, PAARS. Tijdens het schooljaar komen er nog diverse 
‘’invliegers” voorbij. Deze staan op de website bij overig AANBOD. Scholen worden hier tijdig 
over geïnformeerd en kunnen zich voor deze activiteiten extra opgeven. 
 
De 4 categorieën zijn:  
SWIM    (herkenbaar aan de kleur BLAUW)  
GYM (+kleuterGYM)  (herkenbaar aan de kleur ORANJE)  
EVENT    (herkenbaar aan de kleur GROEN) 
TOURNAMENT   (herkenbaar aan de kleur PAARS) 
 
 
 
 
 
 

• 3x  groep 4 
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Basis Aanbod Sport verdeeld in 4 categorieën 

SWIM 
“natte gymles” in de Bloashal van het 
Twentebad in vijf thema’s: race, survival, 
spel, avontuur en show 
 

• 3x  groep 3 
• 3x  groep 4 
• 10x  groep 5 (ivm verbouwing 5x) 
• 10x  groep 6 (ivm verbouwing 5x) 
• 5x  groep 7 
• 5x  groep 8 

 
Kinderen worden op speelse manier 
zwemveilig en C-diploma waardig. 
Ieder kind heeft 36x “natte gym” in de 
totale basisschoolperiode 

 

GYM (kleuterGYM) 
gymlessen, als kennismaking met 
diverse sporten, die gegeven worden op 
de schoollocatie 
 

• 2x  groep 1 
• 2x groep 2 
• 3x groep 3 (optie schooljudo) 
• 3x  groep 4 (optie schooljudo) 
• 3x  groep 5 (optie schooljudo) 
• 3x  groep 6 (optie schooljudo) 

 
Mogelijkheid voor invulling i.s.m 
sportverenigingen en bonden 
Vervolg clinis worden geplaatst op 
www.jeugdpleinhengelo.nl 
 

EVENT 
sportevenement op sportlocatie 
9 evenementen in een jaar 
 

• Sportmarkt*  sep gr 7 
• Beweeg wat je eet* sep gr 6 
• Lekker gezond* okt gr 7 
• Cruyff Court# okt gr 7&8 
• Schaatsen  nov gr 5&6 
• Streetsoccer#° feb gr 6t/m8 
• Team Triatlon jun gr 7&8 
• Atletiek Week* jun gr 6 
• Sportdagen*  jun gr 3t/m6 

 
* extra component gezonde leefstijl 
° op vrije inschrijving/promotie via school 
# extra aandacht voor Fair Play 
 

TOURNAMENT 
schooltoernooien op sportlocatie 
9 schoolsporttoernooien in een jaar 
 

• Zwemmen okt   gr 7&8 
• Dammen nov   gr 7&8 
• CMV  nov   gr 6 
• Tafeltennis jan   gr 7&8 
• Schaken feb   gr 7&8 
• Handbal mrt   gr 7&8 
• Voetbal apr   gr 6t/m8 
• Beeball mei   gr 5&6 
• Atletiek jun   gr 7&8 

  
Kinderen uit lagere groepen mogen met 
een hogere groep meedoen. Meisjes 
mogen bij de jongens meedoen. Niet 
andersom. 
 



Doelstelling SWIM 
 Kinderen plezier te laten beleven aan sport.  
 Kinderen uit te dagen om grenzen te verleggen. 
 Kinderen meer zelfvertrouwen te geven. 
 Zorgen voor veiligheid voor jezelf en een ander. 
 In kaart brengen van kinderen zonder zwemdiploma  

 
Lessen worden allemaal gegeven door: 

 Hengelo Sport coördinatoren 
 Samenwerking diverse sportopleidingen 

  
Doelstelling GYM & KleuterGYM 

 Kinderen kennis laten maken met verschillende 
sporten en enthousiast maken om lid te worden van 
een sportvereniging.. 

 Ondersteuning en advies voor de groepsdocenten van 
alle basisscholen op aanvraag. 

 Sportverenigingen de kans geven om zich te profileren 
door samen de lessen in te vullen. 

 Stimuleren van clinics door sportverenigingen na-
schools in combinatie met Jeugdplein Hengelo. 

 
Lessen worden gegeven door: 

 Hengelo Sport coördinatoren 
 Externe aanbieders (vereniging of sportbond) 

 
Doelstelling EVENT 

 Kinderen kennis laten maken met verschillende 
sportaccommodaties.  

 Kinderen enthousiast maken om lid te worden van een 
sportvereniging. 

 Profilering van de Hengelose sportverenigingen. 
 Het bevorderen van een gezonde leefstijl. 

 
Evenementen worden georganiseerd door: 

 Hengelo Sport coördinatoren 
 samenwerking met: ROC Sport en Bewegen, CALO, 

Montessori College Twente, Sportverenigingen,  
Carintreggeland, Cruyff foundation, Exploitanten van 
sportaccommodaties, KNVB Straatvoetbal, Rotery 

 
Doelstelling TOURNAMENT 

 Kinderen kennis laten maken met veel verschillende 
sporten. 

 Sport als middel voor thema’s als Fair Play. 
 Toeleiden naar georganiseerde sport. 

 
Toernooien worden georganiseerd door: 

 Hengelo Sport coördinatoren 
 Schoolsport Commissie 
 Samenwerking met ROC Sport en Bewegen 
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Vanaf het begin heeft Smakelijk Bewegen 
een plek in het ”BasisAanbodSport” van 
Hengelo Sport. Smakelijk Bewegen staat 
voor activiteiten ter bevordering van een 
gezonde leefstijl. Ook in het nieuwe 
schooljaar zijn er weer specifieke activiteiten 
van Smakelijk Bewegen maar ook activiteiten 
waar een onderdeel van Smakelijk Bewegen 
in verweven is.  
 
Specifieke activiteiten Smakelijk Bewegen 

EVENT  Beweeg Wat Je Eet voor groepen 5 
EVENT  Lekker Gezond voor groepen 6 

 
Smakelijk Bewegen verweven in activiteiten 

SWIM   Natte gymlessen in De Bloashal voor groepen 3 t/m 8 
EVENT  Hengelo Atletiek Week voor groepen 6 
EVENT  Sportmarkten Noord, Midden, Zuid voor groepen 7 
EVENT  Twentebad Sportdagen voor groepen 3 t/m 6 

 
 
 
 
 

Voor de groepen 1&2 van de Hengelose 
basisscholen verzorgt Hengelo Sport het komende 
schooljaar ook weer extra KleuterGYM lessen. De 
KleuterGYM lessen worden gegeven op de  

 maandagmiddag, 
 dinsdagochtend 
 donderdagmiddag 

Opgeven voor deze leerzame lessen kan via het 
aanmeldingsformulier KleuterGYM. De lessen 
kunnen gegeven worden in een speellokaal of in de 
gymzaal. 

 
 
 
 
Hengelo Sport kan advies en ondersteuning geven 
voor het bewegingsonderwijs op iedere Hengelose 
Basisschool. Scholen die hiervan gebruik willen 
maken kunnen dit aangeven op de achterkant van het 
aanmeldingsformulier GYM (zie bijlage). Een Hengelo 
Sport coördinator neemt dan contact op voor een 
afspraak. Samen wordt er gekeken naar de 
mogelijkheden. 
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Smakelijk Bewegen 

KleuterGYM voor alle groepen 1&2 

Advies en ondersteuning bewegingsonderwijs 



Hengelo Sport heeft voor vaste pakketten samengesteld. In de basisschoolperiode krijgen de 
kinderen zo een uitgebalanceerd aanbod en maken ze kennis met vele sporten, 
sportverenigingen en sportaccommodaties. Hengelo Sport gebruikt de term sportbewegingen 
om te meten hoeveel lesuren er per kind er per jaar door Hengelo Sport extra georganiseerd 
wordt (rood).  
Een sportbeweging is 50 minuten extra les/sport per kind per jaar door Hengelo Sport. 
 

 A Pakket voor GROEPEN 3  SPORTBEWEGINGEN  10/17 
SWIM     3x   Natte gymles in Sportbad  (3) 
GYM     3x   Gymles op schoollocatie  (3)  
EVENT   1x   TwenteBad sportochtend  (4) 
Extra aanbod (ovb)  7x  Schooljudo en eindclinic   (7) 
 

 B Pakket voor GROEPEN 4  SPORTBEWEGINGEN  12/19 
SWIM     3x  Natte gymles in Sportbad  (3) 
GYM     3x  Gymles op schoollocatie  (3)  
EVENT   1x  TwenteBad sportdag  (6) 
Extra aanbod (ovb)  7x  Schooljudo en eindclinic  (7) 
 

 C Pakket voor GROEPEN 5  SPORTBEWEGINGEN  23/30 
SWIM    10x   Natte gymles in Sportbad  (10) 
GYM    3x   Gymles op schoollocatie  (3) 
EVENT   1x   Beweeg Wat Je Eet     (1)  
EVENT   1x   Schaatsen IJsbaan Twente  (2) 
EVENT   1x   Twentebad sportdag   (6) 
TOURNAMENT  1x   Schoolsport toernooi   (1) 
(beeball) 
Extra aanbod (ovb)  7x  Schooljudo en eindclinic  (7) 
 

 D Pakket voor GROEPEN 6  SPORTBEWEGINGEN  32/37 
SWIM    10x   Natte gymles in Sportbad  (10) 
GYM    3x   Gymles op schoollocatie  (3) 
EVENT   1x   Beweeg Wat Je Eet     (3)  
EVENT   1x   Schaatsen IJsbaan Twente  (2) 
EVENT   1x   Rotary Indoor Streetsoccer  (2) 
EVENT   1x   Hengelo Atletiek Week   (3) 
EVENT   1x   Twentebad sportdag   (6) 
TOURNAMENT  3x   Schoolsport toernooi   (3) 

 (CMV, beeball, voetbal) 
Extra aanbod (ovb)  7x  Schooljudo en eindclinic  (7) 
 

 E Pakket voor GROEPEN 7  SPORTBEWEGINGEN  25 
SWIM    5x   Natte gymles in Sportbad  (5) 
EVENT   1x   Sportmarkt op sportpark  (5) 
EVENT   1x   Cruyff Court 6vs6   (3) 
EVENT   1x   Rotary Indoor Streetsoccer  (2) 
EVENT   1x   Tuindorpbad Triatlon  (2) 
TOURNAMENT  7x   Schoolsport toernooi  (8) 

 (zwemmen, dammen, tafeltennis, schaken, handbal, voetbal, atletiek) 
 

 F Pakket voor GROEPEN 8  SPORTBEWEGINGEN  20 
SWIM    5x   natte gymles in Sportbad  (5) 
EVENT   1x   Tuindorpbad Triatlon  (2) 
EVENT   1x   Cruyff Court 6vs6   (3) 
EVENT   1x   Rotary Indoor Streetsoccer  (2) 
TOURNAMENT  7x   Schoolsport toernooi  (8) 
(zwemmen, dammen, tafeltennis, schaken, handbal, voetbal, atletiek) 
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Veiligheid van groot belang!! 
Tijdens de SWIM lessen is 
gebleken dat een groot aantal 
kinderen met een zwemdiploma 
zich toch niet meer veilig in het 
water kunnen bewegen. Omdat 
er te weinig gezwommen wordt 
zijn ze het zwemmen voor een 
groot deel verleerd. Via de 
lessen zorgen we er voor dat die 
kinderen zich het zwemmen snel 
weer eigen maken. Op deze 
manier dragen we bij aan de 
veiligheid van alle kinderen.  
 

Docenten en ouders mogen 
ook meedoen in het water.  
De schooldocenten en ouders 
mogen natuurlijk ook helpen en 
meedoen met de les door zelf 
een duik te nemen. De kinderen 
vinden dit ook leuk. 
 

 

Komende jaar starten we met het 10de seizoen van 
SWIM, de “natte gymlessen”. Het is erg belangrijk om 
mee te doen met dit onderdeel van Hengelo Sport voor 
de veiligheid van ieder kind en voor de veiligheid van 
een ander. Natuurlijk gaan we met het vertrouwde 
concept verder. Aan de hand van vijf thema’s worden er 
vele afwisselende lessen gegeven (race, survival, spel, 
avontuur, show). 
 
Doelgroep SWIM. 
Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 (voor de kinderen 
van de groep 3&4 is geen diploma nodig). De lessen 
worden afgestemd op de doelgroep. Tijdens de les staat 
”het kind” centraal. Er is gebleken dat de volgende 
factoren belangrijk zijn: plezier beleven aan de sport, 
genieten van de sport zelf, grenzen van je eigen kunnen 
verkennen en verleggen. We kiezen daarom voor 
aantrekkelijke, plezierige, uitdagende en afwisselende 
lessen. Van belang is dat kinderen hun les zien als hun 
eigen les en zo van SWIM genieten. 
 
Programma opgesplitst in leeftijd.  
Om alle kinderen een gevarieerd en aansluitend pro-
gramma aan te bieden waarin ze echt iets gaan leren is 
het wenselijk dat de scholen met alle groepen meedoen. 
Iedere groep krijgt een vast tijdstip.  
 
Rooster aangepast i.v.m. nieuw Sportbad 
Door de nieuwbouw van het Sportbad gaan we alle groepen voor 1 januari 1x inplannen in het 
binnenbad. Vanaf 8 januari starten we met een vast rooster in het nieuwe Sportbad 
 
Lestijden  
In het normale rooster is er gekozen voor 6 lessen van 45 minuten. Voor de keuze van het 
vaste lesuur mogen alle scholen bij de inschrijving zelf een voorkeur aangeven. Vervolgens 
maken we aan de hand van alle wensen het totale jaarrooster.  
 
Aanmeldingsformulier (als bijlage bij dit boekje) 
Op het aanmeldingsformulier kan de schoolsportcoördinator van iedere school een top 3 
invullen voor de gewenste lestijden voor het komende schooljaar. Het formulier moet voor 30 
juni 2017 retour zijn, zodat we tijdig een lesrooster op kunnen stellen. We houden rekening 
met de wensen en tijdstip van binnenkomst. 
 
Belangrijk aandachtspunt 
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Het is NIET toegestaan om de zwembaden te betreden met 
schoenen. Leerkrachten/ouders moeten zelf zorgen voor 
badslippers. Blauwe hoesjes worden hiervoor NIET 
verstrekt. Wij vragen iedere schooldocent om het goede 
voorbeeld te geven en dit door te geven aan alle 
meekomende ouders/verzorgers. Wij streven naar een 
optimale hygiëne voor iedere kind. Het is NIET toegestaan 
om te zwemmen met een onderbroek onder de zwembroek 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Voor wie:    Groepen 3 t/m 8 
 
Waar:    Twentebad Lage Weide 3 Hengelo 

(tot  21 dec. binnenbad / per 1 jan. nieuwe Sportbad) 
 
Wanneer :   Van 5 september t/m 21 december 2017 

Alle groepen 1x les in binnenbad 
op dinsdag, donderdag of vrijdagmiddag 
 
Na  1 januari 2018 / School krijgt vaste tijd en vaste dagen. 
Groep 3&4  2x rooster 1x per 7 weken 
Groep 5&6  4x rooster 1x per 4 weken 
Groep 7&8  4x rooster 1x per 4 weken 

 
Tijdsinvestering:  Lesuur 45 min. Begeleiden groep van school naar het 

Twentebad en terug naar school. (zoveel mogelijk per fiets). 
Schooldocent moet aanwezig zijn tijdens de les en kan 
ingezet worden voor hulp. 

 
Lestijden per dag: les 1  08:40 uur aanwezig, start 08:45 tot 09:30 uur 
 les 2  09:30 uur aanwezig, start 09:35 tot 10:20 uur 
 les 3  10:20 uur aanwezig, start 10:25 tot 11:10 uur 
    les 4  11:10 uur aanwezig, start 11:15 tot 12:00 uur  
 les 5  13:10 uur aanwezig, start 13:15 tot 14:00 uur 
    les 6  14:00 uur aanwezig, start 14:05 tot 14:50 uur  
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GYM is een groot succes. Het komende schooljaar worden 
er weer voor alle groepen 3t/m6 speciale GYM lessen 
verzorgd in de eigen gymzaal van de school. De lessen 
worden gegeven door een sportcoördinator van Hengelo 
Sport of een externe aanbieder. De kinderen maken op deze 
manier kennis met verschillende sporten. Hengelo Sport 
verzorgt tijdens deze les ook de materialen die nodig zijn om 
de les optimaal te kunnen geven. Het is wenselijk om alle lessen van groep 3t/m6 op één dag 
achter elkaar te plannen. Op de dag dat Hengelo Sport de school bezoekt is het de bedoeling 
dat we werken via vaste tijden en een vaste volgorde (rooster volgt na de opgave). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het komende schooljaar gaan we proberen om opnieuw schooljudo te organiseren. . 
Groep drie tot en met groep zes krijgen in een periode van zes weken één keer per week 
schooljudo tijdens de eigen gymles. Elk judo-blok wordt afgesloten met een clinic van 
een nationale judo-topper. 

Echte judomatten, judopakken en een speciaal lespakket 
zorgen voor onvergetelijke lessen. Gewoon in het 
gymlokaal van een school. Waarbij kinderen geïnspireerd, 
getraind en geëntertaind worden. Door echte judotrainers 
d.m.v. een intensief lesprogramma. Plezier staat centraal 
om kinderen 'Skills for Life' mee te geven. 

Kernwaarden 
Met schooljudo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de motorische en sociale 
ontwikkeling van de leerling. De zeven belangrijkste waarden van Schooljudo zijn hierbij:  
respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid,  vertrouwen en plezier. 
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Voor wie:    Groepen 3 t/m 6 (1&2 kleutergym) 
 
Waar:    Eigen gymlokaal 
 
Wanneer :   Lessen volgens lesrooster in periode van  

september t/m mei. 
 
Tijdsinvestering:  Lesuur 45 min. Schooldocent moet aanwezig zijn tijdens de 

les en kan ingezet worden voor hulp. 
 
Lestijden per dag: les 1  08:40 uur aanwezig, start 08:45 tot 09:30 uur 
 les 2  09:30 uur aanwezig, start 09:35 tot 10:20 uur 
 les 3  10:20 uur aanwezig, start 10:25 tot 11:10 uur 
    les 4  11:10 uur aanwezig, start 11:15 tot 12:00 uur  
 les 5  13:10 uur aanwezig, start 13:15 tot 14:00 uur 
    les 6  14:00 uur aanwezig, start 14:05 tot 14:50 uur 
 
aanpassing lestijd: i.v.m continu rooster kunnen de lestijden in overleg 

aangepast worden.  
 

Schooljudo (ovb) 



Het komende schooljaar heeft Hengelo Sport gekozen voor 9 evenementen. Scholen kunnen 
zich per evenement aanmelden via het aanmeldingsformulier EVENT.  

 EVENT Beweeg Wat Je Eet is er voor de groepen 5. 
 EVENT Lekker Gezond hebben we voor de groepen 6 (ipv Ren Je Rot). 
 EVENT Sportmarkt Noord, Midden, Zuid is er voor de groepen 7.  
 EVENT Cruyff Court 6vs6 is er voor de groepen 7&8. 
 EVENT Schaatsen IJsbaan Twente is er voor de groepen 5&6.  
 EVENT Indoor Streetsoccer in de Hazemeijer is op vrije inschrijving voor 6t/m8. 
 EVENT Team Triatlon organiseren we voor de groepen 7 & 8.  
 EVENT Hengelo Atletiekweek wordt georganiseerd voor alle groepen 6.  
 EVENT Twentebad natte Sportdag is er voor de groepen 3t/m7. 
 

 

Hengelo Sport EVENTS 2017 - 2018 

EVENT 1 Beweeg Wat Je Eet  
(voor groep 5) 

28 t/m 29 september       
2017 
(1 dagdeel 2½ uur) 

EVENT 2 Lekker Gezond                                   
(voor groep 6) 

5 & 6 oktober           
2017 
(1 dagdeel 2½ uur) 

EVENT 3 Sportmarkt Z, M, N                                
(voor groep 7) 

5(of 7),12,19 september     
2017 
(1 gehele dag) 

EVENT 4 Cruyff Court 6vs6                             
(voor groep 7&8) 

4 & 11 oktober,  
finale 18 oktober 2017 
(op woensdagmiddag) 

EVENT 5 Schaatsen IJsbaanTwente              
(voor groep 5&6) 

8 november                    
2017 
(blok van 1½ uur) 

EVENT 6 Heutink ICT Rotary Indoor Streetsoccer            
(vrije inschrijving voor groep 6t/m8) 

6 t/m 9 februari (ovb)       
finale 9 februari 2018 
(blok 1½ uur) 

EVENT 7 Tuindorpbad Team Triatlon                                
(voor groep 8) 

19 t/m 22 juni           
2018 
(blok van 2 uur) 

EVENT 8 Hengelo Atletiek Week                    
(voor groep 6) 

11 & 12 jun. 
2018 
(1 dagdeel 2½ uur) 

EVENT 9 Twentebad Sportdagen                              
(voor groep 3t/m6) 

30 mei t/m 13 juli 
2018 
(1 dag) 

 
indeling volgens rooster na aanmelding. 
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EVENT 1. Smakelijk Bewegen, Beweeg Wat Je Eet (alle groepen 5)  
Dit jaar opnieuw Beweeg Wat Je Eet in het 
programma van Hengelo Sport. Op 28 en 29 
september kunnen alle groepen 5 (ook voor combi 
4/5 & 5/6) deelnemen aan deze leuke en leerzame 
activiteit.  
 
Met verschillende sportspelletjes wordt op een 
speelse manier aandacht besteed aan een ”gezonde 
leefstijl”. Zo zal duidelijk worden hoeveel energie 
een banaan bevat en hoelang je kunt rennen op een 
handje chips. Wat is gezond en wat is minder 
gezond. 
 

Op de ligweide van het Twentebad worden verschillende onderdelen uitgezet. 
Ook is er een quiz met een echte quizmaster. Na afloop zijn alle kinderen 
”Professor” en ontvangen de kinderen ook nog een herinnering aan deze dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENT 2. Lekker Gezond (alle groepen 6) 

Op 5 en 6 oktober kunnen alle 
groepen 6 deelnemen aan ons nieuwe 
EVENT “Lekker Gezond”. Deze 

activiteit is een herhaling en aanvulling op het Event 
“Beweeg Wat Je Eet” (voor de groepen 5). Met 
verschillende stellingen en sportspelletjes wordt weer 
op een speelse manier aandacht besteed aan een 
”gezonde leefstijl”. Op de ligweide van het 
Twentebad worden verschillende onderdelen 
uitgezet. Ook is er weer een quiz met een echte quizmaster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor wie:    Groepen 5 (combi 4/5 & 5/6) 
 

Waar:    Ligweide Twentebad 
 

Wanneer :   indeling op donderdag 28 of vrijdag 29 september 
2017 

 

Tijdsinvestering:  Dagdeel. De activiteit duurt ongeveer 2 uur. 
Begeleiden eigen groep van school naar het 
Twentebad en terug naar school. Schooldocent 
moet aanwezig zijn tijdens de activiteit. 
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Voor wie:    Groepen 6 (combi 5/6 & 6/7) 
 

Waar:    Ligweide Twentebad 
 

Wanneer :   indeling op donderdag 5 of vrijdag 6 oktober 
2017 

 

Tijdsinvestering:  Dagdeel. De activiteit duurt ongeveer 2 uur. 
Begeleiden eigen groep van school naar het 
Twentebad en terug naar school. Schooldocent 
moet aanwezig zijn tijdens de activiteit. 

 
 
 



EVENT 3.  Sportmarkt Noord, Midden, Zuid (alle groepen 7) 
Voor alle basisscholen en sportverenigingen worden er ieder jaar 
door Hengelo Sport drie Sportmarkten georganiseerd in de wijk 
van de school. 

 Voor de scholen en verenigingen in Hengelo Noord is dit 
evenement op Sportpark Slangenbeek.  

 De scholen en verenigingen in Hengelo Midden hebben 
een Sportmarkt op Sportpark ’t Wilbert. 

 De scholen en verenigingen in Hengelo Zuid komen bij 
elkaar op Sportpark Veldwijk (FBK stadion). 

 
Doel 
De Sportmarkten hebben als doel kinderen actief kennis te laten 
maken met diverse sporten, verenigingen en accommodaties.  
 
Aan de sportmarkten van Hengelo Sport kunnen alle groepen 7 
deelnemen natuurlijk ook de combigroepen 6/7 & 7/8 kunnen zich 
inschrijven. De sportclinics  tijdens de Sportmarkten worden weer 
verzorgd door diverse sportverenigingen uit de wijk.  
 
Verenigingen 
Verenigingen die ook een sportclinic willen verzorgen op de 
Sportmarkten kunnen zich melden bij Hengelo Sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPORMARKT  ZUID 
Voor wie:    Groepen 7 (combi 6/7 & 7/8) 
Waar:    Sportpark Veldwijk 
Wanneer :   5 of 7 september 2017 

 
SPORTMARKT MIDDEN 
Voor wie:    Groepen 7 (combi 6/7 & 7/8) 
Waar:    Sportpark ’t Wilbert 
Wanneer :   12 september 2017 
 
SPORTMARKT NOORD 
Voor wie:    Groepen 7 (combi 6/7 & 7/8) 
Waar:    Sportpark Slangenbeek 
Wanneer :   19 september 2017 
 

 
Tijdsinvestering:  Hele dag. Begeleiden eigen groep van en naar 

sportpark. Schooldocent moet aanwezig zijn tijdens 
de activiteit om de eigen groep te begeleiden.  
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EVENT 4. Cruyff Court 6vs6 (groepen 7&8)  
In oktober wordt om de titel Cruyff Court 6vs6 
gespeeld. Een succesvol toernooi met ieder jaar vele 
enthousiaste kinderen. De winnaars van het toernooi 

gaan door naar de kwartfinale. 
Bij winst in de kwartfinale volgt 
de halve finale en daarna de 
landelijke finale. Er zal, 
afhankelijk van het aantal 
deelnemende teams, in twee of 
drie voorrondedagen uitgemaakt worden wie op de finaledag tot 
winnaar van Hengelo gekroond kan worden. Ieder team speelt 
maximaal één voorronde en afhankelijk van het succes ook de 
finaledag. Er zal tevens bij de jongens en meisjes om de Fair Play 
Award gestreden worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENT 5. Schaatsen IJsbaan Twente (alle groepen 5&6) 
Dit jaar willen we graag alle kinderen uit alle groepen 5 en 6 de mogelijkheid bieden kennis te 
maken met schaatsen op de IJsbaan Twente. Op 
de ijsbaan kunnen de kinderen kiezen uit vrij 
schaatsen en kunnen ze tips en ondersteuning 
krijgen van o.a. schaatstrainers van de ijsclub.  
 
Schaatsen huren 
Kinderen die eigen schaatsen hebben of kunnen 
lenen worden geacht deze mee te nemen. Voor de 
kinderen zonder schaatsen bestaat de mogelijkheid 
bij de IJsbaan Twente schaatsen te huren. De 
kosten van de huur komt voor rekening van de 
school of individuele deelnemers. Hengelo Sport zorgt wel voor een gereduceerde prijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor wie:    Groepen 7&8 (combi 6/7 & 7/8) 
 

Waar:    FC Twente Hengelo Cruyff Court 
 

Wanneer :   Voorronde 4 oktober  of  11 oktober 
Finale 18 oktober 2017 

     

Tijdsinvestering:  Woensdagmiddag. Begeleiding regiofinale, 
eventuele begeleiding voorronde en/of finale.  
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Voor wie:    Groepen 5 & 6 (combi 5/6 & 6/7) 
 

Waar:    IJsbaan Twente Enschede 
 

Wanneer :   8 november  2017. 
 

Tijdsinvestering:  2 blokken van 1½uur.   
Indeling voor 8:45-10:15 uur  of 10:30-12:00  uur 
Begeleiden eigen groep van school 
naar de ijsbaan en terug naar school.  

 



EVENT 6. Heutink ICT Rotary Indoor Streetsoccer 4vs4 (groepen 6 t/m 8) 
Na het succes van vorig jaar (137 teams), organiseert Hengelo Sport met Rotary Club 
Hengelo Driene en in samenwerking met het ROC voor de vijfde keer het ”Heutink ICT 
Rotary Indoor Streetsoccertoernooi” (4vs4). Het soccertoernooi wordt gespeeld op 
vier boardingvelden op een prachtige locatie. We zijn namelijk te gast in de hallen van 
Hazemeijer Hengelo.  www.rotarystreetsoccerhengelo.nl 
 
Voor wie. 
Het toernooi is voor leerlingen uit groepen 6, 7 en 8. 
Opzet is om alle kinderen mee te laten doen. En niet 
alle goede voetballers uit een klas in één team te 
zetten. Plezier, sportiviteit en meedoen staan voorop. 
Er wordt niet alleen om de winst gestreden, maar ook 
om de Fair Play Cup. Alle deelnemers krijgen een 
attentie. 
 
Opzet toernooi (o.v.b van aantal aanmeldingen) 
dinsdag  6 februari voorronde meisjes/jongens groepen 6 
woensdag  7 februari voorronde meisjes/jongens groepen 8 
donderdag  8 februari voorronde meisjes/jongens groepen 7 
vrijdag  9 februari de grote spectaculaire finale voor de geplaatste teams 
  
Wat vragen we van de scholen?  
De inschrijving te promoten en te organiseren, zodat de kinderen echt in de juiste groep 
worden ingedeeld en een ouder als begeleider van een team te vragen (een leerkracht mag 
natuurlijk ook). En de goede voetballertjes zoveel mogelijk te verdelen over de teams. 

  
Sporten voor een goed doel 
We willen er weer een leuke, sportieve en vooral 
gezellige happening van maken. En we proberen 
via sponsoring geld binnen te halen voor het 
Jeugdsportfonds Hengelo-Borne, dat het 
mogelijk maakt dat kinderen die om financiële 
redenen niet kunnen sporten toch de 
mogelijkheid daarvoor krijgen. Afgelopen jaar 
hebben we samen een cheque van €9500 euro 
kunnen overhandigen. We hopen op veel steun 
vanuit het bedrijfsleven! 
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Voor wie:    Groepen 6, 7 & 8 (combi 5/6, 6/7, 7/8) 
 

Waar:    Hazemeijer Hengelo 
 

Wanneer :   voorronde op 6, 7 en 8 februari  
finale op vrijdag 9 februari 2018 (ovb). 

 

Tijdsinvestering:  1 blok van 1½ uur  
mogelijk finale blok 2½ uur .   
Begeleiding tijdens het toernooi door ouder 18+ 

 
Data staat nog niet vast ivm met de planning van Hazemeijer 

http://www.rotarystreetsoccerhengelo.nl/


EVENT 7. TeamTriatlon (alle groepen 7&8)               
Voor het vijfde jaar organiseert Hengelo Sport 
de Team Triatlon in samenwerking met 
Stepteam Twente en de Triatlon Club Twente. 
Dit onderdeel organiseren we het komende jaar 
voor alle groepen 7, 7/8 en 8. De Triatlon wordt 
dit jaar gehouden van 19 t/m 22 juni 2018. De 
locatie staat nog niet vast. In de loop van het 
jaar kiezen we uit het Twentebad of het unieke 
Tuindorpbad. In een estafette vorm strijden de 
teams met en tegen elkaar. Eerst zwemmen de 
kinderen allemaal 150 meter. Vervolgens is er 
rond het Twentebad of Tuindorpbad een stepparcours uitgezet van ongeveer 1 km. Na het 
steppen lopen de kinderen nog 700 meter over de ligweide of rond de vijver. De kinderen 
steppen met een helm op gehuurde en gekeurde steps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENT 8. Hengelo Atletiek Week (alle groepen 6)  
Hengelo Sport organiseert het komende schooljaar weer de Hengelo Atletiek Week. 
Kennismaken met atletiek voor de groepen 6 is er op maandag en dinsdag. Aansluitend is er 
het TOURNAMENT Atletiek voor groepen 7&8 op donderdag en vrijdag. (zie TOURNAMENT 
Atletiek). 
 
Wat gaan we doen? 

Met de eigen schoolgroep wordt op één 
dagdeel in het FBK-Stadion kennis gemaakt 
met een gevarieerd atletiekaanbod zoals 
hoogspringen, balwerpen, speerwerpen, 
loopestafette en de 60 meter sprint. Tijdens 
dit EVENT wordt er weer samengewerkt met 
de Atletiek Vereniging Marathon Pim Mulier. 
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Voor wie:    Groepen 7 en 8 
 

Waar:    Tuindorpbad of Twentebad en omgeving 
 

Wanneer :   Volgens rooster van 19 t/m 22 juni 2018 
 

Tijdsinvestering:  Dagdeel. Begeleiden eigen groep van school naar 
het Twentebad/Tuindorpbad en terug naar School. 
Docent moet aanwezig zijn tijdens de Triatlon. 

 
 
 

Voor wie:    Groepen 6 (combi 5/6 & 6/7) 
 

Waar:    FBK-stadion in Hengelo 
 

Wanneer :   Volgens rooster  op maandag 11 en dinsdag 12 juni 
2018 

 

Tijdsinvestering:  Dagdeel. Begeleiden eigen groep van school naar 
het FBK-stadion en terug naar school . 
Schooldocent moet aanwezig zijn tijdens de 
activiteiten om de eigen groep te begeleiden. 

 

Extra: Smakelijk Bewegen 
 



EVENT 9. TwentebadSportdag 
In de maanden mei/juni/juli staan de 25 ”Twentebad Sportdagen” op het programma. Het 
team van Hengelo Sport zal er alles aan doen om er weer onvergetelijke dagen van te maken. 
Alle deelnemende basisscholen worden ingedeeld via een vast rooster. Iedere dag zullen er 6 
schoolgroepen aanwezig zijn in en rond het water van het Twentebad. Het doel van de dag is 
om de kinderen, docenten en ouders een leuke dag te bezorgen waarin ze allemaal actief met 
elkaar bezig zijn. Tijdens de sportdagen spelen de schoolgroepen samen met elkaar en tegen 

elkaar. Iedere dag starten we met een leuke warming-up (op muziek). Het 
programma zal dit schooljaar aangepast worden omdat we ook gebruik gaan 
maken van het “nieuwe Sportbad”. Om 14:20 uur sluiten we de sportdag af met 
een “gezonde snack” 
 

Hengelo Sport organiseert de gehele dag volgens het draaiboek. Bij ieder spel is een 
spelleider aanwezig. Iedere schoolgroep zal tijdens de dag samen de spelen afwerken in een 
vastgestelde volgorde. De schooldocent kan dus met zijn eigen groep kinderen meegaan naar 
de spelen. Tijdens de spelen worden er van de vaste schoolgroepen weer twee teams 
gemaakt die de gehele dag samen blijven.  
 
De deelnemende scholen ontvangen in januari 2018 het rooster van de sportdagen die we op 
het Twentebad organiseren. In april 2018 volgt vervolgens het draaiboek voor de gehele dag. 
Voor de zwemveiligheid kunnen alleen groepen 3&4 deelnemen die ook meedoen met SWIM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor wie:    Groepen 3 t/m 6 (alle combi groepen) 
 

Waar:    Twentebad ligweide en binnen- en buitenbad 
 

Wanneer :   Gehele dag 
Volgens rooster in mei, juni, juli 2018. 

 

Tijdsinvestering:  Hele dag. Begeleiden eigen groep van school naar 
het Twentebad en terug naar school (zoveel 
mogelijk per fiets). Schooldocent moet aanwezig 
zijn tijdens de sportdag. 

 

Extra: Smakelijk Bewegen 
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Twentebad Sportdag 



Zwemmen, Dammen, CMV, Tafeltennis, Schaken, Zaalhandbal, Voetbal, Beeball, Atletiek 
Onder TOURNAMENT vallen alle negen Schoolsporttoernooien. 
Deze toernooien worden door Hengelo Sport in samenwerking 
met de leden van de Schoolsportcommissie georganiseerd. Het is 
van groot belang voor ieder kind, dat scholen zoveel mogelijk 
meedoen met alle toernooien, want het is toch prachtig om als 
kind te mogen strijden om het KAMPIOENSCHAP VAN 
HENGELO. Hengelo Sport houdt er rekening mee dat de 
schooldocenten niet te veel tijd kwijt zijn aan de begeleiding. Dit 
doen we door toernooien zoveel mogelijk op één dag te plannen 
en door het gebruik te maken van toernooiblokken.  
 
 
Het is ook toegestaan dat docenten van andere groepen de 
begeleiding tijdens een TOURNAMENT op zich nemen. 
 
 
Opzet: 

 De TOURNAMENTS zwemmen (Twentebad) en Atletiek 
(FBK Stadion) zijn onder schooltijd. Per blok worden de 
groepen ingedeeld zodat er weinig lestijd verloren gaat. 

 De TOURNAMENTS dammen en schaken worden op één 
woensdagmiddag georganiseerd in het Denksportcentrum 

 De TOURNAMENTS Zaalhandbal, Beeball, Tafeltennis, 
CMV worden (als het mogelijk is) op één woensdagmiddag 
gespeeld (voorronde en finale) 

 Het TOURNAMENT voetbal kent een voorronde (blok 1½ 
uur) en mogelijk een finaleronde (blok maximaal 2½ uur)   

 
 
 
Hengelo Sport heeft een samenwerkingsovereenkomst met de 
opleiding Sport en Bewegen voor stagiaires die op de uitvoerende 
dagen waar nodig als spelleider kunnen fungeren. De data van de 
toernooien worden in overleg met de Schoolsportcommissie 
vastgelegd. Tevens is afgesproken dat elke school met een 
intentiedeelname moet aangeven aan welke toernooien men 
verwacht deel te nemen.  
In Handboek Schoolsporttoernooien staan alle voorwaarden en 
reglementen voor de TOURNAMENTS. Voor deelname moeten 
alle scholen het aanmeldingsformulier TOURNAMENT invullen. 
Het Handboek TOURNAMENTS, dat samengesteld is door de 
Schoolsportcommissie staat op www.hengelosport.nl 
 
 
 
Enquete: op het aanmeldingsformulier voor het komende 
schooljaar kan iedere school aangeven of er behoefte is aan 
een ander TOURNAMENT. Bij de planning voor het schooljaar 
’18-’19 kunnen we hier dan rekening mee houden. 
 

-19- 
TOURNAMENT 

http://www.hengelosport.nl/


 
Allround Schoolsport Overall Kampioenschap. 

Hengelo Sport heeft voor het komende schooljaar weer de 
extra grote “SUPERCUP” beschikbaar. Iedere school krijgt 
punten in het overall-klassement. Voor het deelnemen aan de 
activiteiten van ontvangt de school al punten. Vervolgens worden 
er punten toegekend volgens de formule van het aantal 
deelnemende teams en de plaatsing in de eindrangschikking. Aan 
het einde van het schooljaar wordt bekend gemaakt welke school 
zich voor een jaar lang SPORTKAMPIOEN mag noemen. Op de 

website (bij overig aanbod) de tussenstand.   

MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN !!! 
Planning TOURNAMENTS 2017 – 2018 

                   Let op: kinderen uit lagere groepen mogen altijd meedoen in hogere groepen. 
                   Meisjes mogen met toestemming van Hengelo Sport meedoen bij de Jongens (niet andersom) 

1 Zwemmen  
(voor groep 7&8) 

10 & 12 oktober 
2017  
(tijdens school in blokken 1½ uur) 

2 Dammen  
(voor groep 7&8) 

15 nov  
2017  
(na schooltijd in Denksportcentrum) 

3 Circulatie Mini Volleybal CMV  
(voor groep 6) 

22 november 
2017  
(op één woensdag middag) 

4 Tafeltennis  
(voor groep 7&8) 

17 & 24 januari 
2018  
(op één of twee woensdagmiddagen) 

5 Schaken  
(voor groep 7&8) 

14 februari (extra 21 februari ovb) 
2018 
(na schooltijd in Denksportcentrum) 

6 Zaalhandbal  
(voor groep 7&8) 

voorronde 7 & 14 maart  
finale op 21 maart 2018 
(op één of twee woensdagmiddagen) 

7 Voetbal (is gewijzigd) 
(groep 6&7&8) 

voorronde 4 & 11 april  
finale op 18 april (res. 25 april) 2018 
(op woensdagmiddag max. 2x) 

8 Beeball  
(groep 5&6) 

31 mei (ovb)  
2018 
(op één woensdagmiddag) 

9 Atletiek  
(groep 7&8) 

14 en 15 juni  
2018  
(tijdens school in blokken van 2 uur) 
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Aanbod voor kinderen met ontwikkelingsproblemen’. 
Hengelo heeft verschillende fysiotherapiepraktijken die gespecialiseerd kinderfysiotherapeuten 
en/of gericht aanbod voor kinderen hebben. Bijvoorbeeld voor kinderen met 
ontwikkelingsproblemen op het gebied van de motorische-, cognitieve- en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
Daarnaast zijn er ook sportverenigingen die een specifiek aanbod hebben voor kinderen die 
extra aandacht/zorg nodig hebben. 
Voor meer informatie kan contact op worden genomen met Hengelo Sport. 
 
Schoolschaatsen op IJsbaan Twente 2017 - 2018 
Alle Hengelose scholen ontvangen in het nieuwe schooljaar een uitnodiging voor een “echte” 
schaatsles op IJsbaan Twente. De doelgroep voor deze super leuke les is groep 3&4 en de 
groepen 7&8.  
Voor de groepen 5&6 is er het vaste EVENT schoolschaatsen.  
De schaatslessen worden gegeven door een instructeur van de schaatsschool en Hengelose 
IJsclub en duren een uur. Onder leiding van professionele schaatstrainers doen we spelletjes 
en oefeningen om de basis van de schaatstechniek onder de knie te krijgen. De thema’s 
waarmee we in groepen aan de slag gaan zijn: balans & stabiliteit, houding, starten & remmen 
en de afzet  
 
Schoolschaatsen in de binnenstad bij WinterWorld (ovb) 
Schaatsen met de klas in de binnenstad van Hengelo in november, december of januari.  
Alle scholen krijgen in de loop van dit schooljaar alle informatie toegestuurd. 
info@winterworld.nl  
 
Cool2Bfit 
Hengelo Sport partcipeert in het programma Cool2Bfit. Een sportconsulent van Hengelo Sport 
geeft de sportlessen aan de deelnemers en motiveert hen tot een actieve en blijvende 
deelname aan sporten in groepsverband of individueel. 
Ga voor meer informatie over Cool2Bfit naar www.cool2Bfit.nl. 
 
ZwemKids 
Vanuit het succes van de SWIM activiteiten van Hengelo Sport, is het Twentebad samen met 
WS Twente en met ondersteuning van Hengelo Sport begonnen met een speelse zwemgroep 
voor kinderen die (nog) niet klaar zijn voor de zwemclub, die nog niet zeker weten of ze van 
zwemmen hun sport willen maken of die speels beter willen leren zwemmen. Na één of twee 
jaar ZwemKids zal het kind in ieder geval een veel completere, betere zwemmer zijn. De 
lessen worden gegeven door een Hengelo Sport coördinator. 
Informatie ook op: www.twentebad.nl/Zwemkids 
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ROC (Sport en Bewegen) 
In het schooljaar 2017-2018 gaan we door met de nieuwe intensieve samenwerking tussen 
ROC van Twente en Hengelo Sport. 
Het gehele schooljaar zijn 25 studenten gekoppeld aan Hengelo Sport waarbij ze in groepjes 
van vijf veel ervaring opdoen en ook uitgedaagd worden om zelf EVENTS of onderdelen 
hiervan te organiseren en uit te voeren.  
In het kader van een “Veilig Sport Klimaat” kunnen de studenten ook ervaring opdoen in het 
begeleiden en fluiten van wedstrijden tijdens de finaledag van het TOURNAMENT voetbal. 

1. Kennismaking Iedere groep krijgt een Evenement ter kennismaking met Hengelo 
Sport 

2. Organiseren Iedere groep krijgt een Evenement om (gedeeltelijk) te organiseren en 
uit te voeren. 

3. Spelleider Iedere groep krijgt een vaste week om de Twentebad Sportdag te 
begeleiden. Laat zien dat je een spelleider bent. 

4. Veilig sportklimaat Iedere student is scheidsrechter bij de finale van het 
TOURNAMENT Voetbal  “Veilig sportklimaat” 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Montessori college Twente (OSG Hengelo) 
De samenwerking met het Montessori college Twente is al een aantal jaren een groot 
succes. HAVO en VWO leerlingen met het examen vak BSM lopen 3 dagen stage 
Tijdens het EVENT de “Twentebad Sportdagen” (mei. juni en juli). De studenten 
begeleiden samen met de schooldocent de gehele dag een complete schoolgroep. Ook 
verzorgen ze de warming-up.  
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Twickel Hengelo 
Twickel Hengelo, FBK Games schoolatletiek en Hengelo Sport werken samen tijdens de 
Hengelo Atletiek Week. HAVO en VWO leerlingen met het examen vak BSM lopen op 14 en 
15 juni stage tijdens het TOURNAMENT Atletiek. Ze begeleiden de verschillende onderdelen 
en verzorgen de Warming-up. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROC Sport en Bewegen 
www.rocvantwente.nl 
pbsb@rocvantwente.nl  
 
 

Montessori College Twente 
www.osghengelo.nl 

 
pbsb@rocvantwente.nl  
 
 

Twickel Hengelo 
www.sgtwickel.nl 
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Laat uw vereniging zien! 
Hengelo Sport organiseert gedurende een schooljaar voor alle kinderen van alle basisscholen 
in Hengelo verschillende sport- en beweegactiviteiten. Deze activiteiten hebben als doel kin-
deren kennis te laten maken met verschillende sporten, deze kinderen te stimuleren meer te 
bewegen en te laten blijven bewegen. Bij een aantal van deze activiteiten biedt Hengelo Sport 
Hengelose Sportverenigingen een podium de specifieke sport en de vereniging te laten zien. 
De verschillende mogelijkheden in het schooljaar 2017-2018 worden hierna uitgelegd. Voor 
meer informatie over Hengelo Sport en over andere edities van de genoemde activiteiten kan 
www.hengelosport.nl geraadpleegd worden.  
 
 
Clinic tijdens gymlessen  
Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 6 van de Hengelose 
basisscholen krijgen vanuit Hengelo Sport gedurende het 
schooljaar drie keer een clinic aangeboden tijdens de gymles. 
Deze clinic kan worden ingevuld door een vereniging. In overleg 
met de vereniging wordt afgestemd welke dagdelen kunnen 
worden ingevuld.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportmarkten Noord, Midden, Zuid 
Kinderen uit groep 7 maken actief kennis met verschillende 
sport(vereniging)en. In een doordraaisysteem volgen de kinderen 
met hun eigen groep een hele dag verschillende clinics die door 
sportverenigingen worden aangeboden.  
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 Laat uw vereniging zien! 

Datum:  Onder schooltijd, gehele schooljaar. In overleg met de 
sportvereniging. Gymrooster is voor het hele schooljaar in juli 
2016 bekend.  

Locatie:   Gymnastieklokaal van de school of eigen sportlocatie  
Duur:    Afhankelijk van in te vullen dagdelen.  
Bereik:   Groepen 3 t/m 6 van alle basisscholen in de Gemeente Hengelo.  
Sportvereniging:  verzorging en invulling van clinic.  
Vergoeding:  € 10,-per les, €40,- ochtend, €20,- middag.  
Hengelo Sport:  Afstemming voor de planning van de gymlessen.  
Contactpersoon: Bertil Pepers. 
 
 
 
 

Datum:   5 of 7 september Zuid, 12 september Midden, 19 september Noord.  
Locatie:   Sportpark Veldwijk, sportpark ’t Wilbert, sportpark Slangenbeek.  
Duur:    08.30 uur -14.30 uur.  
Bereik:   +/-350 kinderen per sportmarkt.  
Sportvereniging:  Van de vereniging wordt gevraagd gedurende de gehele dag een 

clinic te verzorgen die betrekking heeft op uw tak van sport. 
Hierbij levert de vereniging 2 tot 3 trainers, dit is afhankelijk van 
de sport en de clinic.  

Vergoeding:  Nader te bepalen.  
Hengelo Sport:  Gedurende de dag is er ondersteuning door studenten van ROC 
Sport & Bewegen. Daarnaast is er een lunch voor de trainers. 
Contactpersoon: Bertil Pepers 
 
 
 

http://www.hengelosport.nl/


Verenigingen maak activiteiten kenbaar bij alle kinderen!! 
Zet alle clinics, kennismakingslessen, speciale trainingen, 
workshops op Jeugdplein Hengelo. Een unieke kans om extra 
leden te werven. Op www.jeugdpleinhengelo.nl worden het 
gehele jaar verschillende naschoolse kennismakingsactiviteiten 
voor alle kinderen uit Hengelo aangeboden. Dit zijn culturele en 
ontmoetings-activiteiten maar ook sport en beweegactiviteiten. Hengelo Sport biedt samen 
met Crea en Wijkkracht alle Hengelose sportverenigingen de mogelijkheid eigen activiteiten te 
plaatsen op deze website. Sportverenigingen moeten hiervoor een account aanmaken op de 
website van Jeugdplein Hengelo. Hengelo Sport is hiervoor de tussenpersoon.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Jeugdsportfonds 
 
Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, 
woonachtig in de steden Hengelo & Borne, die om financiële reden geen lid kunnen worden 
van een sportvereniging. Een beroep op het Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden 
gedaan door een intermediair. Een intermediair is een persoon die als professional 
betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van een jongere. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn: een medewerker van een consultatiebureau, leerkracht, school(arts), 
(jeugd)hulpverlener, maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheids-
organisatie. Voor informatie neem contact op met de consulent van het Jeugdsportfonds 
Hengelo & Borne. 
 
 
 
 
consulent.hengelo-borne@ jeugdsportfonds.nl 
www.jeugdsportfonds.nl 
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 Laat uw vereniging zien! 

Datum:  In overleg met de sportvereniging. Verenigingen kiezen zelf 
wanneer ze de activiteiten organiseren. 

Locatie:   Accommodatie van de sportvereniging.  
Duur:   Clincs, kennismakingslessen, speciale trainingen, workshops  
Bereik:  Basisschoolkinderen uit Hengelo. Scholen kunnen dit ook weer in 

de nieuwsbrief van de school en op de schoolwebsite plaatsten. 
Sportvereniging:  Opvang  en nazorg voor de deelnemende kinderen. Zorg er voor 

dat de kinderen plezier beleven en zo lid worden van de vereniging 
Hengelo Sport: Afstemming tussen de sportvereniging en Jeugdplein Hengelo. 

Hengelo Sport verstuurd informatie naar alle basisscholen 
Contactpersoon:   Bertil Pepers 
 
 

Het Jeugdsportfonds 
 

http://www.jeugdpleinhengelo.nl/
mailto:consulent.hengelo-borne@%20jeugdsportfonds.nl
mailto:consulent.hengelo-borne@%20jeugdsportfonds.nl
http://www.jeugdsportfonds.nl/


Geld voor sporten 
Je wilt gaan sporten, maar je ouders hebben het geld er niet voor. Dan kunnen jouw ouders 
misschien in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten via het zogenoemde 
kindpakket. Het kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die je ouders in één keer kunnen 
aanvragen: schoolkosten, zwemlessen, sportieve of culturele activiteiten, fiets en een 
computer. 
 
Voorwaarden 
Om voor het kindpakket in aanmerking te komen moeten je ouders aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
•  Het netto maandinkomen, zonder vakantiegeld, van je ouder(s) mag niet hoger zijn dan de   

 bedragen die in de tabel staan; 
•  Je ouders wonen in Hengelo; 
•  Je moet kunnen aantonen dat je de kosten echt maakt;  
•  Je bent geen student. 
Maximum netto maandinkomen 
zonder vakantiegeld per 1-7-2017 

Tot pensioengerechtigde leeftijd (PGL) 

Alleenstaande ouder € 1.125 
Echtpaar/samenwonenden € 1.607 
 
Kindpakket 
Voor kinderen tot en met 17 jaar kunnen ouders een kindpakket aanvragen. Een kindpakket 
bestaat uit een aantal onderdelen: schoolkosten, sportieve of culturele activiteiten, 
zwemlessen, fiets en een computer. Ouders kunnen het kindpakket aanvragen met het 
aanvraagformulier Sport- en Cultuurfonds. 
 
Schoolkosten 
Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen ouders een vergoeding voor bepaalde 
schoolkosten krijgen. Bijvoorbeeld voor ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje of 
studiemateriaal. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar is die vergoeding € 110 per kind/ per 
schooljaar. En voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 200 per kind/ per schooljaar. 
In augustus van elk jaar betaalt Hengelo de bijdrage voor schoolkosten automatisch uit aan 
ouders met een uitkering van de gemeente. Anderen moeten de bijdrage in september 
aanvragen. 
 
Sportieve en culturele 
activiteiten 
Ouders kunnen voor hun 
kinderen voor allerlei sportieve 
en culturele activiteiten een 
bijdrage aanvragen. 
Bijvoorbeeld voor de contributie 
van een sportvereniging of voor 
het cursusgeld van Crea of de 
muziekschool. De bijdrage is 
maximaal € 225 per kind en per 
subsidiejaar. Let op: een 
bijdrage is niet mogelijk als 
ouders ook al een bijdrage 
hebben gekregen van het 
Jeugdsport- of cultuurfonds.  
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Zwemlessen 
Voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen ouders een vergoeding krijgen voor zwemlessen 
voor het spetterdiploma. De bijdrage is € 290 per kind/ per jaar.  
Let op: Het is mogelijk voor een kind tegelijkertijd een bijdrage voor zwemlessen en een 
bijdrage voor sportieve of culturele activiteiten te krijgen. 

Fiets 
Kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met klas 1 van het voortgezet onderwijs 
kunnen eens in de 2 jaar in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de 
aanschaf van een fiets. De bijdrage is €100 voor kinderen in de groepen 5 tot en met 7. Voor 
kinderen in groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs is de bijdrage 
€150 
 
Computer 
Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer nodig. Is 
er al een computer of laptop in huis? Dan kunnen ouders geen computer aanvragen. Hengelo 
verstrekt maximaal één computer per gezin en eenmaal in de vijf jaar. 
 
 
Aanvraagformulier 
Een aanvraagformulier kun je krijgen bij het zorgloket en de bibliotheek aan de Beursstraat.  
Het ingevulde formulier kun je dan bij de gemeente inleveren of sturen naar: Gemeente 
Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. 
Meer informatie vindt je op www.hengelo.nl  Daar kun je ook digitaal bijdragen van het 
Sport- en Cultuurfonds aanvragen. Of je belt naar: 14 074. 
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 Gezonde school 
Onder de vlag Gezonde School wordt gezondheidsbevordering in het primair- (po), voortgezet 
onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) versterkt door een 
samenwerkingsverband tussen landelijke en lokale partners. 
www.gezondeschool.nl (meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven) 
 

 Voedingscentrum 
Het Voedingscentrum heeft verschillende materialen voor het basisonderwijs. Leerkrachten 
kunnen deze materialen gebruiken voor leuke, praktische en levendige lessen over gezond en 
duurzaam eten. Zij kunnen extra aandacht geven aan gezonde eet- en drinkgewoonten op 
school, zoals bij het traktatiebeleid of de pauzehap. 
www.voedingscentrum.nl 
 

 AH (Albert Heijn) 
Ik eet het beter is een initiatief van Albert Heijn dat kinderen actief aanzet tot een gezonde 
leefstijl. Basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 ervaren en ontdekken met elkaar hoe lekker 
en leuk het is om gezond te eten en te bewegen. Er zijn geen kosten verbonden aan het 
programma. De benodigde boodschappen worden kosteloos verstrekt.  
Alle programma's komen in nauwe samenwerking met het Voedingscentrum tot stand. 
www.ikeethetbeter.nl 
 

 Carintreggeland 
Voeding speelt een belangrijke rol in onze gezondheid. Meer weten over gezonde voeding? 
Carintreggeland verzorgt cursussen en themalessen voor in de klas. 
www.mijndieetadvies.nl 
 

 Nationaal schoolontbijt 
Het Nationaal Schoolontbijt is het grootste ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin 
november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een week lang. Voor alle 
deelnemende scholen is het ruime aanbod van lesmateriaal deels schriftelijk en deels online 
beschikbaar. 
www.schoolontbijt.nl 
 

 EU schoolfruitprogramma 
Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen eerst 20 weken gratis 3 stuks 
groente/fruit per leerling per week. Na de 20 weken gratis groente en fruit gaat de school 20 
weken verder met een zelfstandig schoolfruitbeleid. 
www.euschoolfruit.nl 
 

 Tactus 
Op tijd voorbereid is een preventieproject van Tactus voor groep 8 van de basisschool. Het 
project vergroot de kennis van de leerlingen omtrent de risico’s van genotmiddelen en maakt 
hen bewuster van hun houding en gedrag. Naast alcohol en roken komen ook de thema’s 
groepsdruk en afhankelijkheid aan de orde 
www.tactus.nl 
 

 informatiewijzerhengelo.nl 
Deze digitale informatiewijzer biedt inwoners van Hengelo informatie over allerhande zaken 
die u tegenkomt in het dagelijks leven. Thema’s zoals wonen, gezondheid & zorg, ouder 
worden, vrijwilligerswerk, burenhulp, geldzaken, werk, praktische hulp en jeugd en gezin 
komen hier aan bod. 
www.informatiewijzer.nl 
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Bertil Pepers 
Sportprogrammeur Hengelo Sport 
Aanspreekpunt  (algemeen) 
b.pepers@hengelo.nl 
06 21106990 
 

Raymond van het Bolscher 
Sportcoördinator 
GYM/EVENT/TOURNAMENT 
r.vanhetbolscher@hengelo.nl 
06 2260797 
 

Margreet Bos 
Sportcoördinator 
SWIM/ZwemKids 
m.bos@hengelo.nl 
06 46171944 
 

Mark Dijkstra 
Sportcoördinator  
SWIM/EVENT 
m.dijksta@hengelo.nl 
06 12911266 
 

Celeste Maholetti 
Sportcoördinator 
SWIM/GYM/KleuterGYM 
c.maholetti@hengelo.nl 
06 53133128 
 
Tom van den Ende 
Sportcoördinator 
SWIM/GYM/Bootcamp 
t.vandenende@hengelo.nl 
06 15024705 
 

Thessa Leussink 
Sportcoördinator 
SWIM/GYM/KleuterGYM 
t.leussink@hengelo.nl 
06 11769276 
 
Erik Olde Hampsink 
Sportcoördinator 
SWIM/GYM/Cool2BFit 
e.oldehampsink@hengelo.nl 
06 27379334 

Bas van Pelt 
Sportcoördinator 
SWIM/vakantiepelen  
b.vanpelt@hengelo.nl 
06 27446799 
 

Temby van den Berg 
Sportcoördinator 
SWIM/KleuterGYM/Bootcamp 
t.vandenberg@hengelo.nl 
06 15499817 

  
Daphne Nijenhuis 
Sportcoördinator 
SWIM/ZwemKids  
d.nijenhuis@hengelo.nl 
06 29105272 

Voor informatie, nieuws en foto’s 
 
               Website 
                 www.hengelosport.nl 
 
               Volg ons op Twitter 
                 www.twitter.com/hengelosport 
 
               Volg ons op Faceboek                
………….www.facebook.com/hengelosport  
 
 
 

        
Ilija Melisie 
Manager  
Twentebad/Hengelo Sport  
i.melisie@hengelo.nl 
074 2434241 

Chantal Wildemors 
Beleidsadviseur Sport  
Gemeente Hengelo  
c.wildemors@hengelo.nl 
074 2459595 

 

Overige contactpersonen 
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