
Sportgroep Xtra 

Heeft u een kind tussen de 8 en 14 jaar dat graag wil sporten, maar door gedrag en/of een 

beperking niet altijd mee kan doen met het reguliere sport- en beweegaanbod?  

Dan bent u bij Bint voor welzijn & ondersteuning in Sint-Michielsgestel aan het juiste adres! 

Wij bieden op woensdagmiddag een sportgroep aan, speciaal voor deze kinderen.. 

Informatie 

Bint biedt deze kinderen de mogelijkheid om te kunnen sporten en zo breed mogelijk kennis 

te maken met een divers sport- en spelaanbod. Op deze manier proberen we de kinderen te 

stimuleren en in de toekomst door te laten stromen naar een sport die ze echt leuk vinden 

mét de juiste begeleiding en ondersteuning. 

Invulling van de lessen 

De lessen hebben als doel om zowel de motorische vaardigheden als de sociale 

vaardigheden extra te ontwikkelen. Daarom zullen er tijdens de lessen spelenderwijs vaak  

technische oefeningen aan bod komen en zullen we ter bevordering van de sociale 

vaardigheden veel klassikale- en samenwerkingsspellen spelen.  

Begeleiders 

Een buurtsportcoach van Bint, die tevens bewegingsdocente is, zal deze lessen geven 

samen met een stagiair. Op deze manier is er altijd extra aandacht voor kinderen die wellicht 

vastlopen tijdens de les.  

Groepsgrootte en leeftijd 

Omdat dit een sportgroep is voor kwetsbare kinderen zal de groep al starten bij twee 

deelnemers met een maximum groepsgrootte van tien deelnemers. 

Mocht er meer aanvraag zijn dan er plek is, dan zal bekeken worden of er een tweede groep 

kan starten. Met een kleine groep krijgt namelijk ieder kind de begeleiding die hij/zij verdient. 

De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 8 en 14 jaar. 

Leslocatie en tijden 

De leslocatie is de gymzaal van basisschool De Wegwijzer, Brouwerstraat 2, 5271 XR te 

Sint-Michielsgestel. De lestijd is op woensdag van 15:45 – 16:45 uur.  

Natuurlijk zijn ook kinderen van buiten de gemeente Sint-Michielsgestel van harte welkom 

om deel te nemen! 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Bint. 

Stuur een e-mail naar info@bintwelzijn.nl of bel naar 073-5515432. 
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