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1. INLEIDING

De menukaart van het schooljaar 2022-2023
laat inzichtelijk zien aan welke activiteiten
of interventies jouw school kan deelnemen.
Iedereen kan Sporten (IKS) begeleidt en
ondersteunt jouw school naar een gezonde
leefstijl voor de kinderen.
Onze jeugd beweegt momenteel
minder en krijgt steeds meer te maken met
ongezonde verleidingen. Sport, bewegen en
een gezonde leefstijl moet terugkomen in het
DNA van onze jeugd zodat ze hier een leven
lang plezier en profijt van hebben. Met onder
andere de menukaart van IKS geven we hier
uitvoering aan.

1.1. GEZONDE SCHOOLAANPAK
EN JOGG

1.2. KOSTEN

De meeste producten en diensten zijn gratis.
Mochten er aan een activiteit kosten zijn
verbonden dan worden deze van te voren
inzichtelijk gemaakt en besproken.

1.3. NEEM BIJ VRAGEN
CONTACT OP MET JE EIGEN
SPORTCONSULENT
1.4. AFKORTINGEN

IKS: Iedereen kan Sporten Noord-Limburg
SO: Speciaal onderwijs
VSO: Voortgezet speciaal onderwijs en
praktijkonderwijs

1.5. HOE WERKT DE MENUKAART VOOR HET SPECIAAL ONDERWIJS?

1. Je ontvangt in mei 2022 de

menukaart digitaal van de regioconsulent
van Iedereen kan Sporten.

4. De regioconsulent van Iedereen
kan Sporten bekijkt jouw keuze(s) en
bespreekt uiteindelijk samen met de
ssbo’er van de school wat de
mogelijkheden zijn voor het schooljaar.

2. Heb je vragen of meer informatie

nodig? Je kunt tot 3 juni 2022 een
persoonlijk gesprek aanvragen met
jouw sportconsulent.

3. Geef uiterlijk 17 juni 2022 door van

welke producten of diensten de school
gebruik wil maken via mail aan jouw
aanspreekpunt bij Iedereen kan sporten.

De preventieve interventies die we op onze
menukaart aanbieden kunnen een mooi
hulpmiddel zijn voor de gezonde
schoolaanpak. De vignetten voeding en sport
en bewegen kunnen aangevraagd worden
mits het verankerd is in het beleid van de
school. Scholen kunnen voor informatie en
ondersteuning terecht bij de gezonde
schooladviseur van de GGD.
Voor meer informatie zie Gezonde School.

4

5

2. THEMA’S
1.
2.
3.
4.
5.

Naschoolse interventies
Participatie aan evenementen en clinics
Leefstijlinterventies
Meer bewegen onder schooltijd
Overige gezonde initiatieven

2.1. NASCHOOLSE INTERVENTIES
Aangepast sportaanbod Noord- Limburg
i.s.m. Uniek Sporten
Heb je een beperking en wil je graag sporten
of bewegen? Uniek Sporten en IKS helpen je
graag bij het zoeken naar een sportvereniging
in de buurt. Naast het vinden van je sport kun
je bij Uniek Sporten ook terecht voor tips over
o.a. vervoer, financiële middelen en
gezondheid.
Voor wie:
Door wie:
Periode:

SO, VSO
Uniek Sporten, IKS
gehele jaar

Kijk voor meer informatie op Uniek Sporten of
scan de QR-code.
Voor vragen kan men contact opnemen met
een sportconsulent van Iedereen kan Sporten.
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Beweegmakelaar
De beweegmakelaar behandelt
individuele sportvraagstukken.
De beweegmakelaar werkt vanuit behoefte
en brengt de aanvrager middels een warme
overdracht naar een sportaanbieder. Het doel
is structurele sportdeelname bij een
aanbieder. Voor een sporthulpvraag kan men
contact opnemen met een sportconsulent van
Iedereen kan Sporten.
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

afhankelijk van casus
gedurende heel het jaar
gratis

Kijk voor meer informatie op Iedereen kan
Sporten of scan de QR code
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Club Fit
Club Fit is een extra gymles voor kinderen met
een beweegachterstand, overgewicht of autisme. De lessen staan onder leiding van een
gekwalificeerde vakleerkracht en is te
vergelijken met een gymles die de kinderen
gewend zijn op school.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

SO, VSO
Venlo.fit, IKS
wekelijks 1 uur
gedurende schooljaar
€50,- per schooljaar

Kijk voor meer informatie op Venlo.fit of scan
de QR-code.						
					

2.2. PARTICIPATIE AAN
EVENEMENTEN EN CLINICS
IKS Dance Battle
Leerlingen krijgen 10 danslessen
aangeboden met als afsluiter een groots
opgezette dansshow in Openluchttheater de
Doolhof te Tegelen.
Voor wie:
SO, VSO
Door wie:
IKS
Tijdsduur:
10 danslessen + eindshow
Periode:
start danslessen v.a. februari,
		
datum eindshow is de laatste
		
dinsdag van de maand mei.
Kosten:
voor partners IKS gratis, overige
		
scholen in overleg
							
			

X-triathlon
Leerlingen kunnen kiezen uit het
recreanten- of wedstrijdparcours te Venray. Er
wordt maatwerk geleverd zodat iedereen met
een beperking kan meedoen. Het is mogelijk
om vooraf kennismakingsclinics op school
plaats te laten vinden.
Voor wie:
SO, VSO
Door wie:
IKS, MEE Noord en Midden
		Limburg
Tijdsduur:
1 dag
Periode:
nader te bepalen
		
(zondag in mei 2023) 		
		
Kosten:
€15,00 per deelnemen (voor
		
partners gereduceerd tarief)
Kijk voor meer informatie op Iedereen kan
Sporten Noord-Limburg of scan de QR-code.
Clinics voor evenement participatie
Wil je als school deelnemen aan een
hardloopevenement, de x-triatlon, of een
ander evenement? Dan is het mogelijk om
voorbereidende trainingen te krijgen van een
deskundige trainer om je optimaal voor te
bereiden!
Voor wie:
SO, VSO
Door wie:
IKS
Tijdsduur:
maximaal 4 clinics
Periode:
afhankelijk van datum
		evenement
Kosten:
gratis (afhankelijk per
		evenement)
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Weerbaarheidstrainingen
Dit traject wordt aangeboden door IKS in
samenwerking met een uitvoerende partij,
binnen de scholen waar dit onmisbaar is. Dit
traject wordt op maat aangeboden in
afstemming met de school. Het kan zowel
tijdens als na school uitgevoerd worden.

De volgende activiteiten zijn te vinden op de
Venlo.fit-week:

Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

18 of 25 april 2022 de Iedereen kan Sporten
dag!
Voor wie:
SO, VSO
Door wie:
Venlo.fit & IKS
Tijdsduur:
1 dag

1 groep per school
n.t.b.
10 weken
gehele jaar
bespreekbaar maken

Venlo.fit week
Rondom de Koningsspelen van 2022 (22 april)
vindt de Venlo.fit week plaats. Op sportpark
Vrijenbroek wordt in samenwerking met
partners een hindernisstormbaan neergezet
met diverse toffe nevenactiviteiten waarbij
kinderen ook kennis maken met vernieuwende
activiteiten. De gehele organisatie en
begeleiding van de activiteiten ligt in handen
van Venlo.fit. Scholen dienen zich van te voren
aan te melden, hierover ontvangen jullie in
september meer informatie. I.s.m. IKS wordt
er een IKS Koningsspelen-dag ingepast voor
leerlingen van speciaal onderwijsscholen. Als
je als school hieraan wilt participeren zullen
we rond november een keer bij elkaar komen
om gezamenlijk te kijken hoe we deze dag het
beste kunnen inrichten.
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Vrijdag 22 april 2022 Koningsspelen
Voor wie:
Regulier onderwijs groep 3 t/m 8
Door wie:
Venlo.fit
Tijdsduur:
1 dag

Opgeven via: inschrijfformulier te ontvangen
vanuit sportconsulent Iedereen kan Sporten
Kennismakingclinic innovatieve sport
Als school kun je aan de hand van een clinic
kennismaken met een nieuwe innovatie sport
in de omgeving of een bestaande sport die
zich opnieuw wilt inzetten voor de doelgroep.
Deze clinics zullen in onderling overleg met de
scholen door IKS uiteindelijk bepaald worden.

Voor wie:
SO, VSO
Door wie:
nieuwe sportaanbod in de
		omgeving
Tijdsduur:
in overleg
Periode:
gedurende heel het jaar
Kosten:
gratis (afhankelijk van de clinic)
Inzet studenten
Het is mogelijk om gebruik te maken van
studenten (1e en 2e jaar Sportkunde) t.b.v.
inzet bij sportactiviteiten of sportdagen.
Voor wie:
SO, VSO
Door wie:
studenten Fontys
		Sporthogeschool
Tijdsduur:
in overleg
Periode:
gedurende heel het jaar
Kosten:
gratis
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Het educatieve programma van Kokkerelli is
een erkende leefstijl interventie, onderdeel
van de landelijke gezonde school aanpak en
tevens partner van de gezonde basisschool
van de toekomst. Stichting Kids University for
Cooking is gevestigd op de Brightlands
Campus met haar eigen cookinglab.

Voor wie:
SO en VSO cl. 3
Door wie:
Kokkerelli & Stichting Kids
		
University for Cooking
Tijdsduur:
introductieles 1 uur (op school)
		
telerbezoek en kookworkshop
		
3 uur (bij de teler en in het 		
		cookinglab)
Periode:
gehele schooljaar
Kosten:
in overleg
Kijk voor meer informatie bij Kokkerelli of scan
de QR-code

2.3. LEEFSTIJLINTERVENTIES
Gezonde Schoolaanpak
De preventieve interventies die we op deze
menukaart aanbieden kunnen een mooi
hulpmiddel zijn voor de gezonde
schoolaanpak. De vignetten voeding en sport
en bewegen kunnen aangevraagd worden
mits het verankerd is in het beleid van de
school. Scholen kunnen voor informatie en
ondersteuning terecht bij de gezonde
schooladviseur van de GGD.
Voor meer informatie en aanmelding:
de Gezonde School
12

Kokkerelli & Stichting Kids University of
Cooking
Tijdens de leerstraten van Stichting Kids
University for Cooking ervaren kinderen de
voedselketen van grond tot mond. Kinderen
leren op een leuke en belevende manier waar
voeding vandaan komt en wat het effect van
voeding op hun gezondheid en welbevinden
is. Zij gaan groenten en fruit zien, voelen,
ruiken, bereiden en proeven op locatie bij de
teler en in de keuken van de Brightlands
Campus in Venlo.
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Basislesmethode Healthy Heroes
In de basislesmethode Healthy Heroes leren
leerlingen spelenderwijs het positieve effect
van gezonde voeding aan de hand van zes
verschillende thema’s. Dit zijn Fruit, Drinken,
Ontbijt & brood, Groente, Tussendoortjes en
Etiketten lezen. De themalessen uit de basislesmethode Healthy Heroes kunnen op twee
manieren worden aangeboden aan de leerlingen: door de groepsleerkracht (extra scholing
nodig) of door een gastdocent. Een combinatie is ook mogelijk. Krachtvoer om een volledig
jaarprogramma Healthy Heroes uit te voeren.
Aanvullend kiest een school naast de
basislesmethode Healthy Heroes minimaal 1
andere lesmethode: Smaaklessen,
Smaakmissies, Moestuinieren of Krachtvoer
om een volledig jaarprogramma Healthy
Heroes uit te voeren.

Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:
		

SO, VSO
Gastdocent of groepsleerkracht
4 – 12 lessen van 60 minuten
Starten kan hele schooljaar
Afhankelijk van aantal groepen
en gekozen lessen

Opgeven via: sportconsulent Iedereen kan
Sporten

Smaaklessen
Smaaklessen is een lesprogramma over eten
waarbij het beleven van voedsel centraal
staat. Door te proeven, voelen, horen, ruiken
en kijken verkennen kinderen hun eten. Door
Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis
over eten én ervaring met gezond en
duurzaam kiezen.
Voor wie:
SO, VSO
Door wie:
groepsleerkracht
Tijdsduur:
5 lessen van 60 minuten
Periode:
starten kan hele schooljaar
Kosten:
boodschappen (€ 25 - € 40,- per
		
groep) en eventueel
		smaakleskist
Smaakmissies
Smaakmissies zijn verdiepende interactieve
lesmodules, waarin leerlingen van alles over
de herkomst van hun eten leren. Ze gaan
zowel binnen als buiten de klas op avontuur.
Voor wie:
Door wie:
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VSO
groepsleerkracht

Tijdsduur:
20-60 minuten per onderdeel
		
van de missie. Totaal duurt een
		
hele smaaksessie ongeveer 5
		
uur per groep (excl. excursietijd)
Periode:
starten kan hele schooljaar
Kosten:
enkele voedingsmiddelen om te
		proeven
Moestuinieren
Moestuinieren biedt leerlingen de
mogelijkheid om te leren over de afkomst van
eten en de verschillende manieren waarop
eten groeit. Leerlingen leren het hele proces
van zaaien tot oogsten en proeven de
verschillende groentes.
Voor wie:
SO, VSO
Door wie:
groepsleerkracht, gastdocent of
		lokale boer
Tijdsduur:
afhankelijk van de gekozen
		lesmethode: schooltuin,
		
kooklessen of excursie
Periode:
starten kan hele schooljaar,
		
moestuin aanleggen periode
		maart-april
Kosten:
afhankelijk van gekozen
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Krachtvoer
Met Krachtvoer ga je samen met jouw
leerlingen aan de hand van actieve
werkvormen aan de slag met hun eigen
voedingskeuzes! Het doel van Krachtvoer is
om leerlingen te ondersteunen en te
stimuleren om blijvend gezondere voedingskeuzes te maken.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

VSO
Groepsleerkracht
8 lessen van 50 minuten
Starten kan het hele schooljaar
Enkele voedingsmiddelen

Watermenukaart
Wil jij het drinkwaterbeleid op jouw school
implementeren? De watermenukaart geeft
een overzicht om het drinken van water bij
jongeren op een leuke en leerzame wijze te
stimuleren. Venlo.fit heeft ter promotie en ondersteuning van drink-waterinitiatieven eigen
duurzame bidons laten ontwikkelen. Daarnaast heeft de WML verschillende educatieve
lesprogramma’s samengesteld.
Voor wie:
SO, VSO		
Door wie:
groepsleerkracht
Tijdsduur:
n.v.t.			
Periode:
starten kan gedurende heel het
		schooljaar
Kosten:
gratis
Kijk hier voor de watermenukaart of scan de
QR-code.

Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)
De Gezonde Basisschool van de Toekomst is
een totaalconcept waarin onderwijs,
gezondheid, kinderopvang, peuterspeelzalen
en vrijetijdsbesteding (muziekles, sportclub)
in een geïntegreerd dagprogramma in school
worden aangeboden. De Gezonde
Basisschool van de Toekomst (GBT) staat voor:
talentontwikkeling van het kind verbeteren en
sociaaleconomische gezondheidsverschillen
terugdringen.
Voor wie:
		
Door wie:
Periode:

SO (+VSO mits op dezelfde
locatie als SO)
leerkrachten, scholen, IKS
gehele jaar

Bekijk hier meer informatie over
de Gezonde Basisschool van de Toekomst of
scan de QR-code.

2.4. MEER BEWEGEN ONDER
SCHOOLTIJD
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Freeplayer
Aan de hand van de freeplayer bieden we
scholen de kans om hun schoolplein nog
beweegvriendelijker te maker en iets
vernieuwends aan te bieden voor de
leerlingen. Met de freeplayer kun je diverse
sporten beoefenen waaronder basketbal,
korfbal, voetbal, volleybal, tennis en
badminton.

Voor wie:
SO, VSO
Door wie:
IKS
Tijdsduur:
in overleg,
Periode:
op basis van behoeften vanuit
		alle scholen
Kosten:
gratis
Daily Mile
Het doel van de Daily Mile is heel simpel:
kinderen 15 minuten of 1,5 kilometer per dag
te laten (hard) lopen. Het is een heel
eenvoudig en effectief concept dat op elke
school kan worden toegepast. Onderzoek
heeft uitgewezen dat het zeer effectief is voor
de algehele gezondheid van kinderen. Samen
met de Venloop zal een consulent van IKS
jullie begeleiden bij het implementeren van
deze interventie. Uitsluitend geschikt voor
Venlose scholen.
Voor wie:
Door wie:
		
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

SO, VSO			
leerkracht, implementatie IKS/
Venlo.fit i.s.m. Venloop
15 minuten per dag
Hele jaar
Gratis

Kijk voor meer informatie op The Daily Mile of
scan de QR-code.
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2.5. OVERIGE GEZONDE
INITIATIEVEN
EU-Schoolfruit
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen
fruit en groente te eten in de klas. Scholen die
meedoen met EU-Schoolfruit
ontvangen 20 weken lang drie stuks groente
of fruit per leerling per week. Tijdens de 20
weken schoolfruit maakt de school gebruik
van de EU-Schoolfruitlessen en het
schoolfruit-digibord.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

SO, VSO		
EU schoolfruit, leerkracht
20 weken
Aanmelden begin schooljaar
gratis

Kijk voor meer informatie en aanmelding op
EU-schoolfruit of scan de QR code.

EU-Schoolzuivel
EU-Schoolzuivel stimuleert kinderen samen
zuivelproducten zoals melk en yoghurt te eten
in de klas. Deelnemende scholen ontvangen
wekelijks gratis zuivelproducten voor de
gehele school gedurende 20 weken per
schooljaar, ingaand na de herfstvakantie.
De deelnemende scholen ontvangen
halfvolle zuivel, karnemelk en halfvolle
yoghurt in grootverpakking, voldoende om
twee keer per week aan alle kinderen die hier
gebruik van wensen te maken, uit te schenken.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

SO, VSO		
EU schoolfruit, leerkracht		
20 weken
Aanmelden begin schooljaar
gratis

Kijk voor meer informatie en aanmelding op
https://www.schoolmelk.nl/

Nationaal schoolontbijt
Het schoolontbijt is een initiatief waarbij alle
scholen in de week van 7 t/m 11 november
2022 op hetzelfde moment een gezond
ontbijt nuttigen. Tevens is er een mogelijkheid
om de burgemeester uit te nodigen voor het
burgemeestersontbijt. Deze datum wordt in
onderling overleg gepland. De organisatie
van het nationaal schoolontbijt zorgt voor een
goed gevuld gezond pakket en leuk
lesmateriaal.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

SO, VSO		
School
1 dagdeel
November 2022
€ 0,65 per ontbijt per kind

Kijk voor meer informatie en aanmelding op
Schoolontbijt of scan de QR-code.

Materiaalhuur Sanka Events
Diverse sport- en spelmaterialen voor binnen
en buitenactiviteiten.
Voor wie:
Door wie:
Tijdsduur:
Periode:
Kosten:

SO, VSO van gemeente Venlo
school
in overleg
heel schooljaar
1x per jaar kosteloos

Accommodatiehuur
Huren van binnen en buitensportlocaties door
heel Venlo.
Voor wie:
Door wie:
Periode:
Kosten:

SO, VSO van gemeente Venlo
Sportloket Venlo
heel schooljaar
informeer bij Sportloket Venlo

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de
contributie/het lesgeld voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is
voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater,
zwemmen of een andere sportieve of
creatieve club. Ouders kunnen zelf geen
aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage
worden gedaan door een intermediair:
bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach,
sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.
Voor wie:
Door wie:
Periode:
Kosten:

SO, VSO
Jeugdfonds Sport & Cultuur
gedurende hele jaar
gratis

Kijk voor meer informatie op
Jeugdfonds Sport & Cultuur of scan de
QR-code.

Kijk voor meer informatie op Sanka Events of
scan de QR-code.
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