
Beste leden van de schoolsportcommissie en voorzitters van sportverenigingen, 

In deze brief  treft u de schoolsportagenda voor het volgende schooljaar aan. Wij hebben ervoor 

gekozen de vorig jaar ingezette lijn door te zetten, wat betekent dat we ook volgend seizoen met 

sportmaanden zullen werken. Dat biedt verenigingen de kans om zich gedurende een maand te 

profileren met clinics, trainingen en een toernooi. Voor de clubs waarmee geen schoolsporttoernooi 

wordt georganiseerd zullen in overleg andere activiteiten worden opgezet, bijvoorbeeld in de vorm 

van clinics tijdens de maanden december en januari. 

Ten opzichte van het afgelopen jaar hebben wij wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. De 

verenigingen kunnen tijdens de gymlessen onder schooltijd clinics geven. De leerlingen kunnen in de 

sportmaand meetrainen met een team van de sportvereniging. Daarmee maken zoveel mogelijk 

kinderen kennis met de betreffende sport. Met de sportverenigingen hopen wij zoveel mogelijk 

clinics te kunnen geven. 

De afsluitende toernooien willen wij vooral een prestatief doel geven. Per leerjaar, categorie 

(jongens/meisjes) en locatie kan elke school 1 team inschrijven. Op die manier kunnen de scholen 

zich met elkaar meten. Voor de verenigingen heeft dit als voordeel dat zij minder moeite zullen 

hebben om voldoende vrijwilligers te vinden en voor ons is het organisatorisch ook  beter te 

bemensen. 

Wij hopen dat wij hiermee veel kinderen kennis kunnen laten maken met de sportverenigingen en 

dat de toernooien een mooi sportevenement blijven. 

Hieronder het rooster voor volgend schooljaar. 

Sport Vorm Datum Groepen  

Handbal Toernooi 25 september 2019 4, 5 

Volleybal Toernooi 30 oktober  2019 6,7,8 

Basketbal Toernooi 27 november 2019 7,8 

Sportkriebels  
Waterpolo, KDO… 

Clinics  December 2019 1 t/m 8 

Sportkriebels  
Waterpolo, KDO… 

Clinics  Januari 2020 1 t/m 8 

Tennis en badminton Toernooi 19 februari 2020 6,7,8 

Korfbal Clinics 25 maart 2020 1 t/m 8 * 

Voetbal Toernooi 22 april 2020 4,5,6,7,8 

Handbal Toernooi 27 mei 2020 6,7,8  

Schoolsportdagen Sportdag Mei, juni, juli 2020 1 t/m 8 

 

* 1 t/m 4 in de vorm van een clinic. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met  Jan Evertse via jan@synerkri.nl 

Aanmelden doorgeven voor een toernooi kan via de website: www.synerkri.nl of via de mail: 

Jan@synerkri.nl 

    

Met vriendelijke groet, 

Sander Kalkman 

Synerkri 

mailto:sander@synerkri.nl
http://www.synerkri.nl/

