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Beste club,

De Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB-Vlaamse Liga) start in samenwerking met Stichting
Vlaamse Schoolsport en de korfbalclubs een project op om korfbal meer te verankeren in de Vlaamse
scholen. Tijdens het schooljaar 2016-2017 wordt van start gegaan met een pilootproject.
Korfbal is de ideale schoolsport door het gemengde karakter van de sport, korfbal wordt op elke
leeftijd door jongens en meisjes samen gespeeld. Bovendien zorgen de specifieke regels van het spel
ervoor dat er samen gespeeld moet worden. Er mag niet gelopen worden met de bal in de handen
waardoor samenspel zeer belangrijk wordt.
Als federatie kunnen we dit uiteraard niet alleen dragen. Daarom zijn we op zoek naar clubs die zich
willen engageren om in de scholen in hun regio korfbal te gaan promoten. Om korfbal op een
educatieve manier aan te brengen is het noodzakelijk dat de sport specifieke kennis en het juiste en
voldoende materiaal aanwezig is in de scholen. Op deze 2 pijlers is het project gericht. Federatie en
club staan in voor de begeleiding en opleiding van leerkrachten LO en voorzien daarnaast voor de
deelnemende scholen een mooi materiaalpakket.
In dit pakket een kort overzicht van de gestelde voorwaarden/tegemoetkomingen om deel te nemen
aan korfbal@school en uiteraard een kandidaatsformulier voor de geïnteresseerde clubs.
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Doelstelling korfbal@school:


Wat?
o



Wie?
o
o



o
o
o

Op scholen in de buurt van een bestaande korfbalclub die verspreid liggen in de 5
Vlaamse provincies en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het doel is in een 2de fase
over te schakelen naar de “korfbalarme” regio’s.
Tijdens het schooljaar
In de lessen LO, op de sportdagen, tijdens de middagsport, naschools
Op woensdagnamiddag op de SVS-tornooien of -instuiven

Hoe?
o
o
o



Voor alle kinderen van de lagere school (1ste tot/met 6de leerjaar)
De Koninklijke Belgische Korfbalbond-Vlaamse Liga als initiatiefnemer in samenwerking
met SVS, de korfbalclubs, gemeenten en de scholen

Waar/Wanneer?
o



Korfbal op school implementeren en de visibiliteit van korfbal verhogen bij
lagereschoolkinderen

High 5 Korfbal Spelen
Initiaties waar alle korfbalvaardigheden aan bod komen.
Via SVS-activiteiten

Waarom?
o
o
o
o

Korfbal is de schoolsport bij uitstek! Jongens en meisjes spelen samen. Iedereen komt
evenwaardig aan bod. Door het feit dat men niet mag lopen met de bal zijn de
kinderen verplicht met elkaar, door samenspel, hun doel te bereiken.
Kinderen actief te laten spelen met de bal
De ontwikkeling van motorische basiscompetenties.
De ontwikkeling van sociale vaardigheden
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Takenpakket clubs:
Aanstellen van een clubverantwoordelijke die als contactpersoon optreedt naar de verschillende
scholen en de federatie.
Het blijvend ter beschikking stellen gedurende het project van materiaal aan de scholen (in
noodgevallen kan KBKB extra materiaal voorzien).
Het voorzien van een flyer die wordt uitgedeeld op de deelnemende scholen op elke initiatie
(zowel indien gegeven door iemand van de school, club of door iemand van de federatie)
Moeten bereid zijn een SVS-activiteit te organiseren (ism SVS/KBKB)
Er worden evaluaties en metingen verwacht van de uitgevoerde initiaties/ club: wanneer, waar,
…. Deze moeten gecommuniceerd worden aan de KBKB-Vlaamse Liga
Moeten een aantal opgeleide high5 coaches hebben (indien nog niet moeten er mensen bereid
zijn de opleiding tot high5 coach te volgen), die bereid zijn een aantal initiaties/jaar te geven op
de scholen.
Clubs moeten zeker een trainingsgroep hebben op regelmatige basis in de vooropgestelde
leeftijdscategorieën U8, U10 en U12. De trainers moeten bij voorkeur gediplomeerd zijn.
Onderhouden van contacten met de gemeenten ivm ondersteuning.
Instap voor drie jaar
Wat wordt clubs aangeboden:
Elke club die deelneemt aan korfbal@school kan rekenen op de steun van de KBKB-Vlaamse Liga.
Deze steun kan aangeboden worden op verschillende domeinen. Zowel sporttechnische, personele als
logistieke steun is mogelijk. Dit gebeurt in overleg tussen de federatie en de club.
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Kandidaatsformulier korfbal@school
Schooljaar 2017-2018


Club:



Contactpersoon Club
o Voornaam en Naam :
o

Adres :

o

Woonplaats :

o

E-mail :

o

GSM :



Motiveer in maximum 5 regels waarom uw club wenst deel te nemen aan het project
schoolkorfbal.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bezorgen aan liesbeth.neirinckx@korfbal.be ten laatste op 31/12/2016

