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	Ruimte voor titel: Sportsnacks
	Doelen: Ouders (en andere opvoedingsverantwoordelijken) maken kennis met het sportaanbod in Gent.Ouders schrijven hun kind in in het regulier aanbod.Ouders maken kennis met de Uitpas.Leerkrachten zetten in op een brede leer- en leefomgeving voor de kinderen.De school is toegankelijk voor externen na de schooluren.Leerlingen maken kennis met verschillende sporten sport.   
	Verloop: 1. Organisatie van de sportsnacks- stel je op als verbindende factor tussen de organisator, de ouders, de leerlingen en de leerkrachten. De sportsnacks worden aangeboden aan een bepaalde leeftijdsgroep en er wordt gewerkt met een maximum aantal deelnemers. Samen met de leerkrachten bekijk je welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.- De reeks wordt in de klas en aan de ouders voorgesteld. Je zorgt voor de opvolging van de inschrijvingen en betalingen via een duidelijke en laagdrempelige communicatie: een briefje meegeven, via schoolpoortcontacten of telefonische contacten, via Facebook, …Je spreekt teamleden aan om na te gaan of zij interesse hebben in het begeleiden van een reeks. Dit is geen noodzaak, aangezien ook de organisator met vrijwilligers werkt, maar het inschakelen van de eigen teamleden zorgt voor een grotere transparantie en is makkelijker bij het maken van afspraken. Ook voor ouders werkt het inschakelen van vertrouwde gezichten drempelverlagend. Je communiceert duidelijk de afspraken aan de kinderen en de ouders.Je maakt afspraken met de lesgever:- Neem de verplaatsingen goed door met de lesgever en met de mensen van de naschoolse opvang of de studie: Hoe gaan de kinderen naar de turnzaal en hoe keren ze terug? Neem hier eventueel ook een rol in op, bijvoorbeeld door de kinderen te verzamelen en samen naar de turnzaal te gaan.- Maak afspraken omtrent het gebruik van de turnzaal: Wat met het materiaal? Wie sluit af? …- Maak afspraken rond het opvolgen van de aanwezigheden. Geef een aanstiplijst door met ruimte voor het aanduiden van de aanwezigheden per sessie.Je zorgt ervoor dat de inschrijvingen en betalingen worden doorgegeven aan de organisator. De organisator zorgt voor de vrijwilligerscontracten, de map met alle informatie voor de lesgevers en een gadget (bijvoorbeeld een turnzakje) voor de leerlingen. Je volgt samen met de lesgever de aanwezigheden op van de leerlingen. Je evalueert tussentijds informeel met de lesgever en de organisator, aan het einde van de reeks volgt een formele evaluatie.Je bekijkt of er mogelijkheid is tot een vervolgreeks.2. UiTPAS en de opstap naar het reguliere aanbodZie hiervoor de actiefiche `toeleiding naar vrije tijd'.
	Partners: Leerkrachten, ouders, organisator en lesgever.
	Tips en aandachtspunten: Zorg ervoor dat de lessenreeks consequent doorgaat en dat afwezige leerlingen aangesproken worden. Breng ouders op de hoogte  van het kortingstarief met de Uitpas. Maak eventueel gebruik van de organisatiepas. Toon ouders de weg naar het regulier aanbod.
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