
 

               SPORT EN SPEL 
 

 
Op Het Kompas is veel ruimte voor sport en spel, zowel onder schooltijd als in pauzes 
en na schooltijd. Deze flyer geeft aan welk aanbod wij hebben. 

 
 
 

 

 

1. Gymlessen 
 Iedere leerkracht geeft in principe de gymles aan de eigen groep. 
 Wie nog geen opleiding volgt, krijgt ondersteuning van een 

collega die wel bevoegd is voor de gymlessen.  
 De kinderen kregen iedere week een spelles en een ZAPP-les. 

Dat is een les met 3 tot 4 verschillende onderdelen, waaronder 
spel en turnen, maar ook behendigheid.  

 

2. Pauzesport 
 Vanuit Vlissingen in Beweging, maar ook vanuit verschillende 

sportverenigingen in de omgeving, worden regelmatig clinics op de 
pleinen aangeboden, waar de kinderen vrijwillig aan mee kunnen 
doen.  

 Dit kan zowel in de ochtendpauze plaatsvinden als in de dubbel zo 
lange middagpauze.  

 

 

 

3. Sportaanbod op de woensdagmiddag  
 Dit aanbod wordt eveneens verzorgd door Vlissingen in Beweging 

en Stichting ROAT.  

4. Toernooien 
 Verschillende verenigingen organiseren ieder jaar voor de 

basisscholen toernooien waarvoor we teams kunnen inschrijven. 
 Korfbal en voetbal zijn jaarlijks terugkerende sportonderdelen.  
 Incidenteel kan ook zwemmen of schaken in toernooivorm worden 

aangeboden.   
 

5. Sportdagen 
 Deze worden georganiseerd door collega’s van de betrokken 

scholen in Oost-Souburg samen met een sportleraar uit het VO.  
 Voor de groepen 1 en 2 wordt de sportdag bij school gehouden. Dit 

kan bij goed weer op het plein en anders in de sportzaal. 
 Voor de groepen 3 t/m wordt de sportdag op verschillende dagen 

gehouden op het sportcomplex van korfbalvereniging Fortis en de 
sporthal bij de Belt.  
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6. Koningsspelen 
 Op de Koningsdag voor de basisscholen wordt er door scholen, 

studenten en verenigingen van alles op spelgebied georganiseerd.  
 Deze koningsspelen worden voor de groepen 1 en 2 bij school 

uitgevoerd en voor de andere groepen op het terrein van Fortis.  
 Centraal bij deze activiteiten staat het plezier in bewegen en het met 

elkaar uitvoeren.  
 

 

  

 

 


