
Scholierensport
Ontdek de sport die bij jou past!

Probeer zo veel activiteiten uit als je wilt. 
Ga naar www.scholierensport.nl en schrijf je in!

Schrijf je vóór 1 oktober in en krijg een gratis zwemkaartje!  Kijk binnenin! 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het 
lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen 
waar te weinig geld is voor sport en cultuur. De 
aanvraag hiervoor kunnen ouders/verzorgers 
niet zelf doen. Ga hiervoor naar een intermediair, 
zoals een leerkracht, huisarts, buurtsportcoach of 
schuldhulpverlener. Kijk voor meer informatie op 
www.jeugdfondssportencultuur.nl 

Iedereen kan meedoen 

Schrijf je zo snel mogelijk in, want sommige cursussen zitten razendsnel vol. Als je je vóór 
1 oktober 2019 inschrijft, krijg je een gratis zwemkaartje voor een hele dag spetterplezier 
in zwembad De Koploper!  Je krijgt het zwemkaartje vanzelf thuisgestuurd. Het kaartje is 
geldig tot en met de kerstvakantie 2019.

Ga dus snel naar www.scholierensport.nl.
 

Schrijf je in vóór 1 oktober 2019

Sportbedrijf Lelystad | Badweg 21 | 0320 285 385 | scholierensport@sportbedrijf.nl
        sportbedrijf.nl            SportinLelystad            SportbedrijfLelystad
        sportbedrijf-lelystad            sportbedrijflelystad

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Gratis

zwemkaartje!



Welke sport past bij mij? 

Hoe werkt het?

Scholierensport is al twintig jaar hét sportkennismakings-
programma voor peuters, kleuters en leerlingen van het basis-, 
voortgezet en speciaal onderwijs in Lelystad. Het is ontwikkeld 
door Sportbedrijf Lelystad in samenwerking met Stichting SchOOl, 
sportverenigingen en andere sportaanbieders.

Probeer het uit!

Dit ontdek je door mee te doen aan Scholierensport! Misschien is roeien jouw ding, misschien 
dammen of tennis. Probeer het uit! 

Op www.scholierensport.nl bieden verenigingen speciale kennismakingscursussen aan. Deze 
cursussen bestaan uit meerdere lessen, zodat jij de tijd hebt om te ontdekken of de activiteit bij 
jou past. En weet je wat ook zo leuk is: je mag zo veel Scholierensport-cursussen volgen als je 
wilt. Het hele jaar door! 

Ga naar de website www.scholierensport.nl.
•  Bekijk het sportaanbod via de knop ‘overzicht aanbod’.
• Lees goed welke cursussen voor jou bedoeld zijn.
•  De kosten zijn € 4,00 per cursus.
•  Vergeet niet met je ouders/verzorgers te overleggen.

Heb je een leuke activiteit gevonden? 
•  Klik om in te schrijven op de groene button ‘inschrijven’. 
•  Heb je nog geen account? Kies ‘een account maken’.
•  Heb je wel een account? Kies ‘inloggen’.
•  Nu kun je je inschrijven en online betalen.
• Bevestig je inschrijving via de link in de e-mail.
• Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Na het inschrijven
Uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit krijg je bericht van de aanbieder met alle details.

Vragen of geen bericht gehad? 
Neem dan contact op met de aanbieder of met Sportbedrijf Lelystad 
via telefoonnummer 0320 285 385 of 
via e-mail scholierensport@sportbedrijf.nl. Doe

mee!

Cursusoverzicht 2019/2020

Sport, o.a: Voor wie sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

Dammen groep 3 t/m 6

Duiken* groep 4 t/m 8

Flag Football 7 tot 15 jaar

Floorball groep 5 t/m 8

Hockey groep 3 t/m 8

Judo (JVIJ) 4 en 5 jaar

Judo (JVIJ) 6 tot 13 jaar

Judo (KIAI) 4 tot 6 jaar

Judo (KIAI) 6 tot 9 jaar

Judo (KIAI) 8 tot 11 jaar

Luchtscouting groep 4 t/m 7

Luchtscouting 11 tot 15 jaar

Padel groep 3 t/m 8

Reddingszwemmen groep 3 t/m 8

Roeien 10 tot 18 jaar

Taekwondo groep 3 t/m 8

Tennis (LTVL) groep 3 t/m 8

Wedstrijdzwemmen groep 5 t/m 8

Windsurfen 8 tot 14 jaar

Zeilen groep 3 t/m 8

Vind
jouw

sport

* Voor kinderen met een beperking.

Kijk voor het actuele aanbod op: 
www.scholierensport.nl

Volg ons op 
Instagram!

Filmpjes, winacties en 
nog veel meer! 

Sportbedrijflelystad
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