
 

Informatie voor de ouders 

Stichting Vlaamse Schoolsport – Wie, wat, waar en hoe  

Wie  

De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) is de enige erkende schoolsportfederatie voor alle nederlandstalige scholen van de drie 
onderwijsnetten (kleuter, lager, secundair en buitengewoon onderwijs).   

Wat  

SVS verzorgt en ondersteunt sport op school aanvullend op de les Lichamelijke Opvoeding.  

SVS stimuleert de sportbeoefening van alle leerlingen, getalenteerde sportieveling maar zeker ook de minder of niet-sportieve leerling.  

SVS wil elke jongere laten proeven van diverse sporten, zowel competitieve als recreatieve, traditionele als nieuwe.  

SVS helpt de brug slaan tussen lichamelijke opvoeding op school en de sportbeoefening in de sportclub.  

SVS wil elke jongere aanzetten tot een permanente sportbeoefening – hier, nu en later – tot het inbouwen van fysieke activiteiten in 

het dagelijkse leven en tot een gezonde en dynamische levenshouding.  

 

Waar en hoe  

De  schoolsportgangmaker, de leerkracht lichamelijke opvoeding of klasleerkracht van de school, bouwt samen met het schoolteam het 
schoolsportprogramma van de school uit.  Hiervoor kan de gangmaker een beroep doen op het aanbod en de ondersteuning van SVS.  

Het aanbod Sport op school :  

Sportdagen 

Sport en spel op de speelplaats  

Middagsport  

 

Het aanbod Sport na school en ontmoetingen tussen scholen:  

Elke graad of leerjaar krijgt de mogelijkheid om vrijblijvend gedurende het jaar naschools (meestal woensdagnamiddag of aansluitend op 
de lesuren), onder begeleiding van de leerkrachten van de school,  aan een aantal sportactiviteiten deel te nemen.  



Als ouder kan je hieraan meewerken niet alleen door je zoon/dochter te stimuleren voor deelname aan de schoolsportactiviteiten maar 

eveneens door de sportieve levenshouding ook van thuisuit te prikkelen.  Stimuleren om met de fiets of te voet naar school te gaan is al 
een aanzet tot sportief gedrag!  

Voor meer informatie  

neem je contact op met de directie of de schoolsportgangmaker van de school.  
Info vind je eveneens op www.schoolsport.be.  

 


