
Sport- en Dansaanbod 
Ook voor Jouw School! 

 

 

Wil je jóuw leerlingen een actieve, toffe en dansante namiddag bezorgen? 

Wil je jóuw leerkrachten onderdompelen in de wereld van dans en choreografie? 

Wil je van jóuw school een sportieve school maken? 

 

Fedes vzw helpt je graag! We nodigen élk kind, élke jongere en élke school uit om mee te genieten 

van dans, sport, plezier en entertainment tijdens de Dansmarathon, de Danshappening, een 

Danskriebel of een schoolsportdag. Daarnaast biedt Fedes élke leerkracht een clinic ‘dans op school’. 

Heb je specifieke wensen, dan gaan we samen met jou de mogelijkheden na om een dans- en 

sportnamiddag op maat van jouw school samen te stellen. Fedes selecteert voor jou enthousiaste en 

gediplomeerde (dans)docenten. 

Deze folder presenteert een chronologisch overzicht van de Fedes-activiteiten tijdens het schooljaar 

2014–2015 die van jouw school een sportieve school helpen te maken!  

Wie zijn wij? Fedes vzw – Federatie Dans en Sport – is een erkende recreatieve sportfederatie. Het 

aanbieden van begeleid bewegen met aandacht voor pedagogische kwaliteit in een sociaal correcte 

omgeving, zonder commerciële doeleinden, is ons grootste streven.  
 

Adres: Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge – Tel: 050/35 13 05 – Mail: info@fedes.be – www.fedes.be 

 

 

Activiteiten voor scholen georganiseerd door Fedes vzw 

 10/09/2014 – Kick-Off School Dansmarathon ism SVS (14B29)  p2 

 10/12/2014 – Clinic lager en secundair onderwijs (14B37)   p3 

 25/03/2015 – Clinic lager en secundair onderwijs (15B01)   p3 

 06/05/2015 – Danshappening Secundair onderwijs ism SVS (15B02) p4 

 20/05/2015 – Danshappening Lager onderwijs ism SVS (15B03)  p4 

 

Activiteiten op aanvraag 

 Danskriebel           p5 

 Schoolsportdag           p6 

 

Info en inschrijvingen          p7 
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Kick-off DANSMARATHON 

 

WAT ? Op de Kick-Off Dansmarathon 2014 wordt de start van het nieuwe schooljaar sportief 

samen ingezet! Dit al dansend! De kinderen en jongeren worden ondergedompeld in 

een bad vol plezier en verschillende dansstijlen, waaronder Hip Hop en Jazz.  

Het doel is de kinderen en jongeren een onvergetelijke sportieve, leuke en recreatieve 

sportnamiddag bezorgen.  

Enthousiaste en gediplomeerde lesgevers zorgen voor een op maat gemaakte 

dansinitiatie per groep opgebouwd zodat leerlingen hun zin om te dansen en te 

bewegen wordt gestimuleerd. Als afsluiter van de energieke en leuke namiddag 

voorzien we een apotheose waarbij alle dansers samen uit de bol kunnen gaan op 

de hipste muziek.  

  

PROGRAMMA 

o.v. 

13u45 – 14u00 AANMELDEN  

14u00 – 14u15 WARMING-UP  

14u20 – 15u00 
JAZZ 

(15-18j) 

HIP HOP 

(11-14j) 

LATIN 

(6-10j) 
 

15u05 – 15u45 
JAZZ 

(6-10j) 

HIP HOP 

(15-18j) 

LATIN 

(11-14j) 
Aanmelden prédans vanaf 15u30 

15u50 – 16u30 
JAZZ 

(11-14j) 

HIP HOP 

(6-10j) 

LATIN 

(15-18j) 

PREDANS 

(4-6j) 

16u35 – 17u00 VERRASSENDE APOTHEOSE 
 

  

VOOR WIE ? Alle kinderen en jongeren uit het kleuter–, lager en secundair onderwijs (vanaf 4 

jaar).  

Tijdens de dansinitiaties worden de deelnemers opgesplitst in groepen volgens leeftijd 

(4–5 jaar; 6–9 jaar; 10–14 jaar; vanaf 15 jaar). 

  

DOOR WIE ? Fedes werkt enkel met pedagogisch ervaren en gediplomeerde docenten. Bij de 

selectie van de dansdocent houdt Fedes rekening met het deelnemersprofiel.  

  

WANNEER ? Woensdag 10 september 2014  

  

WAAR ? Bloso sportcentrum ‘Julien Saelens’ 

Nijverheidsstraat 112, 8200 Assebroek  

  

BUDGET ? €3 per deelnemer  

4–5–jarigen: €1 per deelnemer  
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CLINIC DANS 
 

WAT ? De clinic dans vormt een bijscholing voor leerkrachten. De focus ligt op het 

onderrichten van dans in het onderwijs, over ‘vormen’ van leerlingen.  

Er komen verschillende thema’s aan bod, zoals dansen met attributen, maken van 

een eenvoudige choreografie, Sinterklaas, hoe maak ik een dansje voor het 

schoolfeest, … 

Daarnaast wordt een opsplitsing gemaakt volgens leeftijd van de doelgroep: clinics 

voor kleuters,  voor 1ste en 2de graad lager onderwijs en voor 1ste, 2de en 3de graad 

secundair onderwijs.  

  

PROGRAMMA 10u00 – 12u45: 2 sessies voor het secundair onderwijs  

                        BODYDRUM en URBAN 

13u30 – 17u45: 3 sessies voor het kleuter en lager onderwijs 

                        GEBRUIK VAN DIVERS MATERIAAL van doekjes tot hoepels, kegels, … 

                        (aangepast aan de leeftijd van de doelgroep) 

Thema’s onder voorbehoud 

  

VOOR WIE ? Leerkrachten: 

 Leerkrachten Kleuteronderwijs 

 Leerkrachten Lager onderwijs 

 Leerkrachten Secundair Onderwijs 

 Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding 

Dansdocenten in clubs en dansscholen 

  

DOOR WIE ? Fedes werkt enkel met pedagogisch ervaren en gediplomeerde docenten. Bij de 

selectie van de dansdocent houdt Fedes rekening met het deelnemersprofiel.   

  

WANNEER ? Woensdag 10 december 2014 

Woensdag 25 maart 2015 

  

WAAR ? Bloso sportcentrum ‘Julien Saelens’ 

Nijverheidsstraat 112, 8200 Assebroek  

  

BUDGET ? Deelname per sessie 

De deelnamebijdrage per sessie bedraagt €15 
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DANSHAPPENING 
 

WAT ? Op deze happening krijgen West-Vlaamse scholen/klasgroepen de kans om hun 

zelfgemaakte choreografie voor publiek te brengen. Naast de dansdemonstraties 

wordt een actief dansmoment voorzien voor elke aanwezige.  

De Danshappening is gericht naar élke leerling, élke klasgroep en élke school die houdt 

van dans, muziek, spektakel, plezier en entertainment! 

Heb jij ook zin om met jouw school te schitteren op de dansvloer en een middag vol 

dansplezier te beleven? Wil jij ook een sportieve school/klasgroep zijn? Schrijf je 

school/klasgroep dan nu in voor de Danshappening 2015!   

  

WAAROM ?  Zowel de school als de leerlingen komen in de kijker als sportief en dynamisch! 

 Deze sociale en sportieve activiteit versterkt het groepsgevoel! 

 Deelnemers en sympathisanten beleven een supertoffe namiddag, met veel animo, 

emotie, betrokkenheid! 

 Vanuit de tribune kunnen alle dansjes van de deelnemende scholen gevolgd worden!  

 De voorbereidingen hoeven niet éénmalig te dienen: er is meteen al een dansje voor 

het eigen schoolfeest! 

 Dansinitiatie voor iedereen!  

  

NOOD AAN 

ONDER-

STEUNING ? 

 Er kan gewerkt worden met stagiairs die als choreograaf functioneren. 

 De ouderraad van de school kan hierin een heel belangrijke rol spelen. 

 Fedes kan een begeleidende dansdocent suggereren voor jouw school/ klasgroep 

(voorwaarden zie Danskriebel). 

  

WANNEER ? Secundaire scholen: woensdag 6 mei 2015 van 14u tot 17u 

Lagere scholen: woensdag 20 mei 2015 van 14u tot 17u 

  

WAAR ? Bloso sportcentrum ‘Julien Saelens’ 

Nijverheidsstraat 112, 8200 Assebroek  

  

BUDGET ?  GRATIS voor iedereen !!! 
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DANSKRIEBEL 
 

WAT ? Een dansactiviteit, voor één school, uitgevoerd op een voor de school geschikt 

moment.  

Op dit moment verzorgt Fedes de organisatie van een sportief dansevenement 

waarop alle kinderen en jongeren van de school volledig uit de bol kunnen gaan en 

dansen op leuke muziek.  

Een Danskriebel beneemt, per groep, bij voorkeur 1,5 uur. Dit kan verruimd worden 

tot max. 3 uur, afhankelijk van het deelnemersprofiel.  

  

PROGRAMMA In overleg met de school. 

  

VOOR WIE ? Een Danskriebel kan zowel voor kleuters, leerlingen als studenten. Het programma 

wordt voorbereid rekening houdend met de leeftijd van de deelnemers :  

 Kleuters, leerlingen tem 2de leerjaar: kleuter– en kinderdans 

 3de tem 4de leerjaar: juniordans 

 5de tem 6de leerjaar: jazz, hip hop – volgens afspraak 

 Middelbaar en ouder: diverse stijlen, zoals latin solo, hip hop, jazz, … 
 

Een Danskriebel kan ook door een bedrijf / sportdienst / stadsdienst / … aangevraagd 

worden. 

 Groepsgrootte: tot 25 deelnemers (afhankelijk van de capaciteit van de zaal).  

 Diverse groepen kunnen parallel of serieel gepland worden.  

  

DOOR WIE ? Fedes werkt enkel met pedagogisch ervaren en gediplomeerde docenten. Bij de 

selectie van de dansdocent houdt Fedes rekening met het deelnemersprofiel.   

  

WAAR ? Ter plaatse of in een door de school voorziene accommodatie. Een Danskriebel komt 

het best tot zijn recht in een zaal uitgerust met spiegels en – bij voorkeur – een 

zwevende vloer.  

Op verzoek en in bepaalde regio’s kan Fedes geschikte locaties suggereren en 

afhuren.   

  

BUDGET ?  Het budget voor een Danskriebel bestaat uit het uurtarief en de verplaatsingskost van 

de docent : 

 € 40/u  

 € 0,3461/km (officieel tarief tem juni 2014) 

Eventuele andere gerelateerde kosten, bvb. locatiehuur, worden tegen kostprijs gerekend.  
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SCHOOLSPORTWEEK/-DAG 
 

WAT ? De Schoolsportweek omvat een week waar verschillende leeftijdsgroepen komen 

sporten. Dit kan georganiseerd worden voor 1 school maar ook voor een 

scholengroep, dit gedurende een of meerdere dagen. Per dag worden de deelnemers 

ingedeeld in verschillende groepen. Samen met een leerkracht volgen ze een 

vastgelegd programma.  

Tijdens de Schoolsportdag doorlopen de groepen verschillende programma’s. Er 

worden meerdere sportactiviteiten aangeboden gedurende de voormiddag en de 

namiddag. Activiteiten worden begeleid door gediplomeerde lesgevers van Fedes/LO-

team. Leerkrachten kunnen vrijblijvend helpen of deelnemen. 

Activiteiten duren 30min incl. verplaatsing en eventuele drank– of plaspauzes. De 

effectieve duur van de activiteiten bedraagt ca. 25 minuten. De totale duur van de 

Schoolsportweek/dag hangt af van het aantal geplande activiteiten.  

Fedes is verantwoordelijk voor het materiaal, de monitoren en de inhoud van de 

sportdag. 

  

PROGRAMMA In overleg met de school. 

  

VOOR WIE ? Het programma wordt voorbereid rekening houdend met de leeftijd van de 

deelnemers:  

 3de kleuter en 1ste leerjaar 

 2de en 3de leerjaar  

 4de leerjaar tot 6de leerjaar  

 Groepsgrootte: tot 25 deelnemers  

  

DOOR WIE ? Fedes werkt enkel met pedagogisch ervaren en gediplomeerde docenten. Bij de 

selectie van de docent houdt Fedes rekening met het deelnemersprofiel.  

  

WAAR ? Ter plaatse of in een door de school voorziene accommodatie. Op verzoek en in 

bepaalde regio’s kan Fedes geschikte locaties suggereren en afhuren.  

Materiaal:  

 Materiaal van de accommodatie zelf 

 Materiaal van Fedes vzw 

 Gehuurd materiaal  

  

BUDGET ? Afhankelijk van het aantal ingezette lesgevers wijzigt het dagtarief. 

Bvb. Schoolsportweek te Wingene met 12 monitoren 
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INFO & INSCHRIJVINGEN 
Wenst jouw school deel te nemen aan één van onze activiteiten? Wij reserveren graag een plaats voor 

jou! 

Hoe? 

 Via info@fedes.be met vermelding van:  

naam – adres – geboortedatum – email –naam activiteit 

 OF door onderstaand inschrijvingsformulier op te sturen naar  

Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge  

 OF te faxen naar 050/36 18 60 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………… M/V 

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat: ………………………………………………………………………………………………………… Nummer: ………… 

Postcode: ………………………… Gemeente: ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

School: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Schrijft in voor de activiteit + code: …………………………………………………………………………………………… 
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