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SCHOOLKAATSPROJECTEN BASISONDERWIJS 

Doel:  
Het schoolkaatsproject is opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 te 
laten kennismaken met de kaatssport. Ook is het een ideale manier om nieuwe jeugdleden 
te werven.  
 
Werkwijze schoolkaatsproject:  
Een van de manieren om de jeugd te enthousiasmeren voor het kaatsen is via het 
schoolkaatsproject.   
Uit de naam van het project kunt u opmaken, dat dit project op school wordt gehouden. Een 
door de KNKB aangestelde train(st)er verzorgt vier kaatslessen op school onder schooltijden 
en ondersteunt de vereniging bij de vervolglessen. De kinderen leren tijdens het project de 
eerste beginselen van het kaatsspel. Voor de vereniging is dit een ideale manier om in 
contact te komen met potentiële leden. Vandaar dat er zowel tijdens als na het project een 
inbreng van de vereniging wordt gevraagd. 
 
Na overleg over de taken  t.a.v. de medewerking lessen en vervolgprogramma binnen de 
vereniging kan het project worden toegewezen en uitgevoerd. Het project kan zowel binnen 
(gymzaal) als buiten (kaatsveld) worden uitgevoerd.  
 
Kosten:  
De kosten voor vier lessen bedragen 50 
euro per groep en worden aan de KNKB 
middels een toegezonden factuur betaald. 
 
Aanmelding schoolkaatsproject:  
Voor 1 januari via info@knkb.nl.  
 
  

mailto:info@knkb.nl
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Taken van de kaatsvereniging: 

 De kaatsvereniging zorgt voor een contactpersoon. 

 De kaatsvereniging zoekt contact met school en maakt afspraken 
over de dagen en tijden dat het schoolkaatsproject kan worden 
gegeven. 

 De kaatsvereniging meldt zich voor 1 januari aan via het 
aanvraagformulier via de site van de KNKB (Voor verenigingen in 
rode balk – schoolkaatsen). 

 De kaatsvereniging zorgt voor hulp bij de lessen. 

 De kaatsvereniging draagt er zorg voor dat wanneer op het veld wordt getraind de 
perken op het veld klaar liggen. 

 De kaatsvereniging zorgt voor het vervolg in eigen vereniging dit in samenspraak met 
de KNKB trainer. 

 De kaatsvereniging draagt zorg voor de informatievoorziening naar school, kinderen 
en ouders. 

 De kaatsvereniging regelt een trainer/begeleider voor het vervolgtraject. 
 
 

Taken van de KNKB: 

 De KNKB verwerkt de aanvraagformulieren. 

 De KNKB stelt een trainer aan. 

 De KNKB zorgt voor het materiaal uitgezonderd de perken. 

 De KNKB zorgt voor de facturering van 50  
euro per groep. 

 De KNKB evalueert na afloop met de  
Kaatsvereniging en trainer. 
 

 
Taken van de trainer: 

 De trainer neemt contact op met de vereniging. 

 De trainer maakt concrete afspraken met vereniging en school. 

 De trainer maakt op matrix zijn trainingen voor de hulpen en onderwijzend 
personeel. 

 De trainer enthousiasmeert kinderen en onderwijzend personeel. 

 De trainer maakt samen met de verenigingstrainer het vervolgtraject en bezoekt evt. 
een training. 

 
 
Met school kan worden overlegt om drie lessen in de gymzaal te geven en de vierde les op 
het kaatsveld. Misschien is het mogelijk om alle lessen op het kaatsveld te geven. 
Aangeraden wordt om na drie lessen al de eerste les binnen de vereniging te geven. De 
vierde les kan dan nog worden aangegrepen om meer kinderen te enthousiasmeren om 
binnen de vereniging het kaatsen verder te ontwikkelen. 
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Vervolg van het traject in het tweede jaar: 
 
Na afloop wordt het project met de KNKB, school en trainer geëvalueerd. Met de verkregen 
ervaring, handreikingen en tips kan de kaatsvereniging het jaar daarop de schoolkaatslessen 
zelfstandig draaien en het standaard opnemen in de wervingsactiviteiten van haar 
vereniging. 
De kaatsvereniging houdt contact met school om dit structureel aan te bieden in de 
gymlessen met eigen bemensing. Is er nog hulp nodig dan kan er contact worden 
opgenomen met de KNKB en kan er eventueel twee vervolglessen op school worden 
gegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FRYSKE SPORT YN DYN KLASSE 

De KNKB heeft in samenwerking met Sport Fryslân, het project “Fryske sport yn dyn Klasse” 
in coördinatie en uitvoering tot zich genomen. Dit project is samengesteld en in beheer 
genomen bij Sport Fryslân t.b.v. alle basisscholen in Friesland. De kosten voor dit project zijn 
23 euro per les per groep en worden gedragen door de aanvragende basisschool.    
 
Als blijkt dat er in de plaats van de aanvraag een kaatsvereniging aanwezig is zal deze 
geïnformeerd worden. De vereniging raakt op die manier betrokken. Mogelijk kan de 
vereniging iets betekenen in het beschikbaar stellen van het veld.   
Naast genoemde projecten worden ook schoolkaatsprojecten via het gemeentelijk 
sportaanbod gepromoot en georganiseerd door de buurtsportcoach in samenwerking met 
de KNKB, als de vraag voor gecombineerde inzet wordt gesteld. 
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PROVINCIALE SCHOOLKAATSWEDSTRIJD 

Jaarlijks worden in juni te Franeker de Provinciale Schoolkaatskampioenschappen voor het 
basisonderwijs gehouden, georganiseerd door de Commissie Schoolkaatsen Friesland. 
De voorrondes worden op gemeentelijk / regionaal niveau gespeeld in samenwerking met 
kaatsfederaties, kaatsverenigingen en of  basisscholen. 
 
Het is wenselijk dat de scholen die meedoen aan het schoolkaatsproject KNKB geïnformeerd 
en eventueel worden geassisteerd bij het samenstellen van de parturen t.b.v. de Provinciale 
schoolkaatswedstrijd. 
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