
Vraag 1: Als jij het op sportgebied voor het zeggen had, wat zou je dan als eerst veranderen? 

 

 

 

 

BSM Pauzesport Sportverenigingen Buitenschoolse act. Gymles Schooltoernooien Overig 

BSM introduceren 
op elk niveau 

Tijdens pauze sporten Meer samenhang tussen 
verenigingen 

Misschien meer 
buitenschoolse 
activiteiten 

Meer leuke 
activiteiten met 
school 

Meer schooltoernooien Sport op school 
voor die wil 

  Voetbalwedstrijden die 
gefilmd worden zodat je 
kan terugkomen op de 
beslissing van de 
scheidsrechter 

Meer buitenschoolse 
sportactiviteiten 

Meer variatie op 
sportgebied tijdens 
LO lessen 

Schoolvoetbaltoernooi 
voor alle leerlingen 

Jongeren die mee 
kunnen beslissen 
in het bestuur 

   Buitenschoolse 
sportactiviteiten 

Meer 
sportactiviteiten 
zoals fitness in een 
sportschool 

 Kosten als het 
mogelijk is lager 
voor de mensen 
die het wat 
minder hebben 

   Na een lange dag 
school kunnen sporten 
op school 

Meer ‘minder 
bekende’ sporten uit 
proberen 

  

    Meer dingen doen 
die leerlingen leuker 
vinden 

  

    Lessen die worden 
georganiseerd door 
leerlingen zelf 

  

    Meer sport op 
school 

  



Vraag 2: Wat zou je graag willen dat er georganiseerd wordt voor de jeugd? 

 

 

  

Lesgeven Sportgericht Toernooien Toernooien tussen scholen Overig 

Voor de basisschool kinderen een 
spelletjes middag organiseren 

Meer sport op hogere niveaus op 
school 

Sportdagen Wedstrijden tegen andere 
scholen 

Cursussen voor een bepaalde 
sport 

RSG leerlingen les laten geven op 
basisscholen uit de omgeving  

Langer sportklas hebben  Binnen school meer 
toernooien 

Athene spelen organiseren in 
de buurt 

Vaker naar een professionele 
wedstrijd kijken van sporten 

Sportlessen voor de onderbouw 
organiseren 

 Volleybaltoernooi Sporttoernooien tegen de 
Noordgouw 

Meer sportclinics van bekende 
sporters  

  Verschillende 
sporttoernooien 

Wedstrijden tegen andere 
scholen 

Met mooi weer water sporten 
buiten zoals kanoën  

  Hockeytoernooi  Lessen in zwembaden  

  Een keer per maand estafette 
wedstrijdjes van diverse 
sporten 

  

  Zaalvoetbaltoernooi   

  Voetbaltoernooi 
Volleybaltoernooi 
Hockeytoernooi 

  

  Elke maand een 
sporttoernooi 

  

  Zaalvoetbaltoernooi    

  Meisjes zaalvoetbaltoernooi   



Vraag 3: Welke plekken mis je in jouw buurt? 

 

 

 

  

Epe  Emst Oene Vaassen Algemeen 

Skate banen Meer sportverenigingen Pannakooi In Vaassen zitten de 
sportverenigingen veel op 
één plek 

Betere en schonere 
voetbalvelden 

Sportveld zoals pannakooi of 
basketbalkooi  

Sportvelden  Pannakooi  

 Hangplekken    

 Pannakooi    



Vraag 4: Hoe kunnen wij jullie, als jeugd, het beste bereiken? 

 

 

Posters Magister Mail WhatsApp School Social media 

Posters op publieke 
plaatsen 

Magister Mail App-groep Campagne actie om er meer 
over te vertellen 

Instagram 

Op school iets over 
vertellen 

Een magister bericht naar 
elke leerling 

Via mail dat je je kunt 
aanmelden of je berichten 
wil ontvangen of niet 

Groepsapp Mentoren nemen een 
moment tijdens de les om de 
flyer te bespreken 

Instagram 

Posters langs wegen  Via een mail 
Buurtsportcoach 
evenementen promoten 

 Voorlichtingen in de klas Facebook 

Via posters langs de weg     Facebook 

Folders bij de post     Instagram 
Facebook  
Snapchat  

Via verenigingen, posters 
ophangen of vragen aan 
trainers of bestuur om 
leerlingen te informeren 

     


