
Spelregels Sport na School – Aanbod Punt Welzijn 2022-2023 
 
Er zijn verschillende naschoolse activiteiten die door Punt Welzijn worden georganiseerd. Het aanbod 
bestaat uit twee categorieën namelijk; het aanbod vanuit Punt Welzijn en het aanbod vanuit de 
sportverenigingen. Beide categorieën werken met hetzelfde blokken systeem. Het schooljaar is 
verdeeld in 3 blokken van +/- 10 weken. Voor ieder blok zal je je kind opnieuw moeten aanmelden. Je 
kunt je kind aanmelden voor blok 1 vanaf 19 september. De eerste lessen van blok 1 starten op 31 
oktober. 
                                                                                                                            
Kosten aanbod Punt Welzijn: 

  
 

 
Je kunt deelname regelen via het inschrijfformulier onder aan de pagina van het desbetreffende 
aanbod en locatie. Na het aanmelden via de website is de deelname gereserveerd. De betaling vindt 
in de eerste les plaats. Geef jouw dochter of zoon een envelop mee waarop zijn of haar naam staat 
en overhandig deze envelop met het exacte bedrag aan de lesgever tijdens de eerste les of 
overhandig zelf deze envelop na afloop van de eerste les.   
 
(Wanneer de deelnemer met Sport na school stopt zal er geen terugbetaling plaatsvinden). 
 
De lessen: 
Kleding: 
Kinderen in de groepen 3 t/m 6 nemen sportkleding en binnenschoenen mee. (geen zwarte zolen) 
Kinderen in de groepen 1 t/m 2 mogen in gewone kleding en op blote voeten sporten.  
Tip: doe een hemd aan onder een trui of shirt. Mocht het te warm zijn dan kan de trui of het shirt 
altijd snel uitgetrokken worden. 
 
(kinderen uit groep 1 t/m 2 mogen ook sportkleding en schoenen meenemen, maar het kan zijn dat 
er niemand is om te helpen met omkleden). 
 
Gastlessen: 
Binnen het aanbod vanuit Punt Welzijn voor de groepen 3 t/m 6 kunnen gastlessen ingepland 
worden. 
 
Stagiaires: 
Tijdens Sport na school worden sportstagiaires en maatschappelijke stagiaires ingezet. Zij staan 
onder begeleiding van een professional.  
 
Afmelden: 
Indien het kind niet aanwezig kan zijn bij de les, verzoeken wij je dit door te geven door een mail te 
sturen naar: s.peeters@puntwelzijn.nl 
   
 
 
 
 
 

        
aantal 
weken kosten 

blok 1 11  €    17,00  
blok 2 11  €    17,00  
blok 3 9  €    13,00  



Ouders: 
Overbruggen: 
Zit jouw kind op een van onderstaande locaties op school, dan is het mogelijk om op school te 
overbruggen tot de start van Sport na school. De kinderen worden opgevangen door 
groepsleerkrachten op de school. Na de aanmeldingsperiode sturen wij een bericht naar de scholen 
zodat zij weten welke kinderen deelnemen aan Sport na school. 
Locatie Overbruggen van/tot  

BS de Kameleon  
15:15-15:30  

3hoven  
14:30-14:45 

OJBS de Duizenpoot/BS de Firtel 
Geen overbrugging nodig. Kinderen worden 
opgehaald door Sport na school lesgever. 

Basisschool Aan de Bron 14:45-15:15 

Brede school Moesel 
14:15-14:30 

Gymzaal Brede school Markeent 14:45-15:15 
 
Ophalen: 
Omdat er op de meeste locaties geen ruimte is om een kijkje te nemen in de les, hebben wij ervoor 
gekozen jou als ouder/verzorger vriendelijk te verzoeken om op de afgesproken ophaal plek te 
wachten.  
 
Locatie Ophaal plek 

Speelzaal BS de Kameleon 
Buiten bij de grote poort aan de kant van 
het park. 

Speelzaal 3hoven  
Buiten op het schoolplein aan de kant van 
de zandbak.  

Speelzaal OJBS de Duizenpoot/BS de Firtel 
Op/bij de trap in het amfitheater 
(tegenover de speelzaal) 

Sporthal Aan de Bron In de aankomsthal van de sporthal. 

Speelzaal Brede school Moesel 
Buiten voor de hoofdingang 
(Stadhouderslaan 21) 

Gymzaal Brede school Markeent In de hal van de school of buiten voor de 
hoofdingang. 

 
(Bij uitzonderingen is het mogelijk om toch een kijkje te nemen in de les. Neem in dit geval contact 
op met s.peeters@puntwelzijn.nl) 

 
Jeugdsportfonds 
Kinderen die in gezinnen leven met weinig geld kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning 
vanuit het Jeugdsportfonds. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Punt Welzijn: 0495-
697900. 
 
 
 
 



Lesperiode aanbod Punt Welzijn: 
 Aanmeldperiode Lesperiode 

Blok 1 19 september t/m 27 oktober 31 oktober t/m 27 januari 

Blok 2 19 december t/m 26 januari 30 januari t/m 21 april 

Blok 3 3 april t/m 4 mei 8 mei t/m 7 juli 

 
Aanmelden kan vanaf de hierboven weergegeven data vanaf 9:00 uur. vol = vol  
 
 
Aansprakelijkheid 
De organiserende partijen en de lesgevers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 
worden. 
 
Informatie 
Indien je specifieke informatie over je kind met ons wilt delen, neem dan contact op met Syb Peeters 
via s.peeters@puntwelzijn.nl  
 
Privacy 
Voor het privacy regelement zie onze website(www.puntwelzijn.nl ).  
Contactgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor communicatie over de Sport na school 
lessen. Tijdens de Sport na School lessen kunnen er foto’s of filmopname gemaakt worden, deze 
worden met name gebruikt voor PR materiaal. Indien je de voorwaarden ondertekent, geef je 
toestemming om deze te gebruiken. Zo niet, vermeld dit dan op dit inschrijfformulier bij eventuele 
opmerkingen.   
 
Klachtenmelding: 
Indien je een klacht hebt kun je deze via de volgende wijze melden. Ga naar de website van Punt 
welzijn (www.puntwelzijn.nl/klachtenprocedure). Verdere informatie vind je op het formulier.





 


