
Corona aanvraag PrO HK   tranche I dec 2021 

1. Passie Workshops 
 

Het aanbieden van verschillende sportieve en creatieve workshops tijdens schooltijd, om 
jongeren met elkaar te verbinden en hun grenzen te verleggen door middel van 
verschillende activiteit. 

Wat bieden wij: 
 

 Interne en externe activiteiten o.b.v. docenten en eventuele gastdocenten 

Wat is benodigd: 
 

 Interne en externe activiteiten:
- Waterskiën; waterskiën bij de IJzeren Man - op aanvraag 

- Kickboxen; Kickboksen bij Sem Aipassa  - €750,- 

- Paardrijden;      - €150,- 

- Sportschool; aanbod bodypump   - €200,-  

- Turnhal; aanbieden turnlessen bij turnhal Kazerne - €770,- 

Totaal:       €1.870 

 

2. Sport na school (1a2 x p.w.) 
 

Onze leerlingen hebben veel behoefte om samen na schooltijd te sporten of spellen te 

spelen waarbij samenwerken en plezier centraal staat.  Momenteel mogen ze na 

schooltijd een uur zelfstandig blijven hangen om te sporten (voetbal/ basketbal) maar dit 

is zonder toezicht. Wij zouden graag willen dat er de mogelijkheid bestaat dat deze 

jongeren door een professional begeleid kunnen worden in verschillende sportieve 

mogelijkheden en uitdagingen.  We zouden graag een wisselend sportaanbod willen zien 

voor alle leerlingen die graag na schooltijd elkaar willen ontmoeten            en actief bezig willen 

zijn. 

   

Momenteel werken wij al intensief samen met punt welzijn waarbij onze leerlingen op 

dinsdag de kans en ruimte krijgen om deel te nemen aan verschillende activiteiten. We 

zouden dit graag willen uitbreiden met het oog op sport en ontwikkeling. Zeker gezien 

het feit dat veel leerlingen thuis (en vooral tijdens corona) weinig beweging krijgen.  

Wat bieden wij: 

 Schoolplein Kwadrant PRO  ter beschikking voor buiten activiteiten  

 i.s.m Punt Welzijn Sportmaterialen

 Begeleiding jongerenwerkers op afroep i.r.t. jongeren/groepen in kwetsbare 

posities (Punt Welzijn).



Wat is benodigd: 
 

 Inzet Jongerenwerker/ sport docent Punt Welzijn  kosten onbekend 



3. Zelfredzaam reizen 
 

Het aanbieden van een citytrip voor de klassen waarbij de nadruk licht op het zelfstandig 
gebruik maken van het openbaar vervoer en  het maken van een tijdsindeling. Dit doen we 
zo de zelfredzaamheid, met oog op de toekomst, te kunnen vergroten 

Wat bieden wij: 
 

 Een eendaagse citytrip met de coachklassen, waarbij de klas met de trein naar een 
stad of plek toegaat. 

Wat is benodigd: 
 

 Treintickets en eventueel budget voor activiteiten op locatie -  €1500,- 
 
 

 

4. uitbreiding Rots en Water Weerbaarheidstraining 
 
Momenteel bieden wij al Rots en water trainingen aan binnen het Praktijkonderwijs door een 
interne docent. Wij zouden graag budget willen om professionals op het gebied van 
zelfverdediging en vechtsport in te huren om onze leerlingen weerbaarder te maken in onveilige 
situaties. Zeker binnen het praktijkonderwijs hebben we te maken met over het algemeen 
zwakkere leerlingen.  
 
 

Wat bieden wij: 
 

 Extra Begeleiding (sport) docent 

  Trainer R&W

 Materialen

 Gymzaal + uren 

Wat is benodigd: 
 

 Financiering professionals op het gebied van vechtsport en zelfverdediging 

 Activiteitenbudget (€2500,-)





5. Diverse externe activiteiten 
 

Het organiseren en aanbieden van externe activiteiten zoals schoolreisjes en culturele 



activiteiten. Dit bevordert niet alleen het fysieke en sociale welbevinden van de leerlingen, 

maar biedt ook actieve en creatieve activiteiten voor leerlingen die dit normaal niet kunnen 

bekostigen. Tevens vergroten deze activiteiten de groepsbinding tussen leerlingen 

onderliong en leerlingen en hun docenten/begeleiding 

 

Wat bieden wij: 

 

 Schoolreis i.c.m. fysieke en culturele activiteiten 

 Schoolkamp 

 Sportdag 
 

Wat is benodigd: 
 

 Klimbos; sportieve activiteit     - €2500,- 

 Break out evenementen; bootkamp    - €3500,- 

 Schoolreisje; bezoek aan pretpark/culturele activiteit  - €4000,- 

Totaal:          €10.000 


 
 
 
 
 
 
 
 
Alle activiteiten  
Totaal kosten    €15.870 + variabele kosten jongerenwerk via Puntwelzijn 


