
FAQ 

Moet ik mijn kinderen brengen naar de naschoolse sport, want ik geraak daar niet tijdig? 

- Neen, wij zorgen voor verplaatsing van de school naar de les naschoolse sport 

Bij wie kunnen we terecht met vragen over de naschoolse sport (of sportacademie)? 

- De naschoolse sport is een groot project met diverse partners, dit wordt georganiseerd door 

de sportdienst ism de scholen en turnleerkrachten, de kinderopvang en Sporty vzw. Ook de 

sportraad, oudercomités en de schepenen van onderwijs en sport zijn betrokken partij.  

- De sportdienst is echter hoofdorganisator en daarom ook uw eerste aanspreekpunt. Alle 

vragen, opmerkingen en suggesties mogen/moeten dan ook aan de sportdienst gesteld 

worden. Bij voorkeur via mail op sport@lubbeek.be  

Ik kan niet op tijd zijn voor mijn kinderen op te halen van de naschoolse, hoe zit het met 

kinderopvang? 

- Als u niet op tijd bent brengen wij de kinderen naar de kinderopvang (ook de kinderopvang 

van VBS De Linde) en kan u de kinderen daar afhalen. De kinderen moeten wel eerst een 

dossier hebben bij de kinderopvang. U betaalt dan de tijd dat uw kinderen in de 

kinderopvang zitten vanaf einde les naschoolse sport. 

Ik zie dat er op sommige dagen geen naschoolse sport is, wat gebeurt er met mijn kind indien ik dit 

vergeet? 

- Dan wordt uw kind opgepikt door de kinderopvang en betaalt u die dag kinderopvang.  

In het verleden zijn er al lessenreeksen (Binkom & Pellenberg) geannuleerd omwille van te weinig 

inschrijvingen, wat er gebeurt er dan? 

- Het is zo dat er natuurlijk een zekere kritische massa moet zijn om te kunnen deelnemen. 8 

tot 10 kinderen is een minimum om te kunnen starten. Indien dit aantal niet behaald wordt 

tegen de eerste les wordt de lessenreeks geannuleerd. Iedereen zal dan zijn geld 

teruggestort krijgen. 

Kan ik of mijn kind een proefles krijgen? 

- Ja & nee. Organisatorisch is dit voor ons moeilijk en daarom proberen we dit te vermijden. 

Liever niet dus al zullen we nooit nee zeggen. We gaan ook nooit een plaats vrijhouden voor 

mensen/kinderen die eerst een proefles vragen. Volzet is volzet. 

Wie zijn Larissa, Hanne & Kelly? 

- Larissa, Hanne & Kelly zijn 3 jonge toffe meiden uit Lubbeek die je misschien al zal kennen 

van de kleuterdanslessen bij DanceCrew3210 of de Lubbeekse sportweken. Ze hebben 

alledrie een passie voor sport, dans en bewegen met jonge kinderen en volgden alle diverse 

opleidingen hiervoor (kleuteronderwijs, ergotherapie, multimove, sherborne, …) 

- Samen begeleiden ze de kleutersportlessen op zaterdag en Larissa en Hanne begeleiden ook 

de knuffelgym.  

Kan ik mijn kind inschrijven voor de naschoolse sport bij een ander leerjaar of andere locatie? 

- Nee. Puur technisch zou u dit kunnen binnen het online inschrijvingssysteem maar die 

inschrijvingen zullen wij annuleren. 



Linden naschoolse sport 2e en 3e kleuterklas is op maandag en dinsdag, welke van de 2 is het nu? 

- Beide, kleuters in Linden hebben 2 dagen om uit te kiezen, of mogen ook 2 dagen komen 

indien ze dat willen. De ene week dinsdag en de andere week maandag kan niet. 

Ik kan niet online inschrijven/betalen en wil/kan ook niet naar het loket komen. 

- Dat is dan jammer want dan kan u niet deelnemen.  

Zijn wij verzekerd tijdens de activiteiten? Wat met ongeval of blessure? 

- Ja, alle lessen zijn verzekerd via de sportongevallenverzekering van de sportdienst. Indien u 

een sportongeval of blessure oploopt tijdens één van de lessen moet u contact opnemen 

met de sportdienst. 

De lessenreeks is volzet, is er een wachtlijst? 

- We nemen een kleine wachtlijst aan, zodra er een plaatsje vrijkomt wordt de eerste op de 

wachtlijst gecontacteerd. Maar misschien kan je al inschrijven voor de 2e lessenreeks? 

  

 


