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29 januari 2021 

Beste ouders 

De leerlingen van het 3de leerjaar nemen deel aan “SportKompas”, georganiseerd door de 

sportdienst van Genk. 

DOEL: Kinderen van 8 tot 10 jaar helpen bij de keuze van de juiste sport en de kinderen 

aanzetten tot sport en bewegen. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van 

beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best bij hem of haar past. 

WAT: SportKompas is een wetenschappelijk onderbouwde test die uit 3 onderdelen bestaat, 

nl. I DO, I LIKE en I AM. 

Via een aantal beweegoefeningen peilt I DO naar de motorische basisvaardigheden. Het 

resultaat toont aan tot welke soort fysieke prestaties het kind in staat is. I LIKE is een app, 

die peilt naar welke bewegingen het kind leuk vindt. Optioneel kan de I AM vragenlijst 

afgenomen worden die toetst naar de motivatie bij het kind om te sporten. 

PRAKTISCH: I DO 

De kinderen zullen SportKompas I DO afleggen (verschillende fysieke testjes): 

- Klas 3A op woensdag 10/2 om 9 uur (8.45 uur ophalen met de bus aan de school) 

- Klas 3B op woensdag 10/2 om 10.30 (10.00 uur ophalen met de bus aan de school) 

Wat voorzien: Turnkledij, drinken en een gezond tussendoortje. 

Gelieve ook een mondmaskertje mee te geven aan je kind. We vragen met aandrang om 

dit in de bus op te zetten. 

Wij hebben, als dienst sport van de stad Genk, samengezeten met de verantwoordelijken van 

onze crisiscel om het schoolprotocol uitvoerig te lezen en te overleggen. Wij zijn tot de 

conclusie gekomen dat het afnemen van de sportkompastesten volledig veilig en coronaproof 

kan gebeuren. 

Wij organiseren de testjes in een ruime, hoge en goed geventileerde sporthal. We gebruiken 

privaat vervoer. Er is geen mix van kinderen, ze blijven steeds in dezelfde klasbubbel. 

Sportkompas zijn kleine groepjes met testopstellingen, heel beheersbaar, afgebakend en 

georganiseerd. Bij elk groepje is een begeleider met mondmasker. Deze activiteit is dus een 

toegelaten activiteit. 
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Meester Geert 


