
Deelname buitenschoolse activiteiten
Al onze scholen doen mee aan verschillende buitenschoolse activiteiten zoals sportactiviteiten, 
sponsorlopen o.i.d. Buitenschools zegt het al, dat is na schooltijd en/of in het weekend. We vinden het 
belangrijk dat leerlingen van onze scholen meedoen aan buitenschoolse activiteiten, vooral omdat het 
leuk is om met elkaar in teamverband ergens aan deel te nemen. Het is echter voor geen enkele 
school van ons haalbaar om actief aan alle aangeboden activiteiten, hoe leuk of belangrijk ze ook zijn, 
mee te doen. 

Actieve deelname aan buitenschoolse activiteiten
Regelmatig worden onze scholen benaderd voor deelname aan een buitenschoolse activiteit. Velen 
daarvan zijn erg leuk, maar  kosten veel inspanning van het team om actief aan deel te nemen. Onder 
actief meedoen aan een buitenschoolse activiteit verstaan wij: 

- de school werft actief leerlingen om deel te nemen aan de activiteit en neemt deel met één of 
meerdere groep(en) leerlingen 

- de school regelt en coördineert de deelname aan de buitenschoolse activiteit
- de school draagt zorg voor aanwezigheid van voldoende leerkrachten/begeleiders.

De richtlijn is om actief deel te nemen aan 2 tot 3 buitenschoolse activiteiten en elke school maakt 
daarin zijn eigen afwegingen en keuzes. Uiteraard kan gedurende het schooljaar een buitenschoolse 
activiteit voorbij komen waaraan op het laatste moment toch wordt meegedaan (denk aan een stille 
tocht, schaatsen tijdens de vorstperiode). 

Passieve deelname aan buitenschoolse activiteiten
Voor overige buitenschoolse activiteiten geldt dat de school geen of slechts een passieve rol heeft. 
Dat wil zeggen dat school uitsluitend optreedt als een doorgeefluik. De kinderen bepalen dan zelf of ze 
daar wel of niet aan mee doen. De school werft dus niet actief leerlingen en regelt, initieert verder 
geen zaken rondom deze activiteiten. Indien er dan een klas of een aantal leerlingen meedoet, wordt 
een beroep gedaan op de ouders of eventueel de ouderraad om de coördinatie/begeleiding op zich te 
nemen.

Coördinator
Er komen veel voorstellen van buitenschoolse activiteiten aan de scholen voorbij. Het is best lastig om 
daarin keuzes te maken. We stellen voor dat elke school, binnen hun taakbeleid, een coördinator 
aanstelt voor de buitenschoolse activiteiten.  

Wat doet de coördinator? De coördinator:
- ontvangt alle informatie rondom buitenschoolse activiteiten.
- maakt een voorstel aan welke buitenschoolse activiteiten elk jaar actief deelgenomen worden 

en gaat daarover in overleg met team en MR.  
- fungeert als centraal aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie rondom buitenschoolse 

activiteiten. 
- draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gehele coördinatie wanneer de school actief 

deelneemt aan een buitenschoolse activiteit (of de coördinator zelf de organisatie doet of 
hiervoor bijv. ouders inschakelt is aan de coördinator zelf). 

- zorgt er voor dat de leerlingen op de hoogte worden gesteld van de buitenschoolse activiteit 
wanneer de school niet actief deelneemt

Communicatie
Deze notitie wordt verstuurd naar de gemeente, alle sport- en cultuurverenigingen en de sport- en 
cultuurcombinarissen. Voor het overige is elke school zelf verantwoordelijk voor de communicatie 
rondom geen, actieve of passieve deelname aan een buitenschoolse activiteit.
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