Beste ouders,
Al gehoord van Juntos? Of is je zoon/dochter thuisgekomen met “geflipt“ verhaal?
Juntos, wat in het Spaans ‘samen’ betekent, is een nieuw naschools sportaanbod gecreëerd door en
voor jongeren van 5de, 6de leerjaar en 1ste, 2de middelbaar. We zijn actief met de jongeren in gesprek
gegaan om zo zicht te krijgen op hun behoeften. Zo vertellen jongeren dat ze sport graag op een
recreatieve en laagdrempelige manier willen beleven. Dat betekend om te beginnen dat ze inspraak
hebben in de lessen. Bovendien zijn sociale media niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven
van jongeren en speelt ook Sport in op deze evolutie. Jongeren verwachten sport op een
laagdrempelige en ‘snackable’ manier. Ze willen vooral snelle en hippe ervaringen opdoen die ze
kunnen delen op sociale media met hun vrienden. Prestatiedruk van een sportclub zorgt bij een grote
groep jongeren voor frustratie en een laag zelfbeeld waardoor ze uiteindelijke afhaken. Met deze
informatie is er een attractief en recreatief beweegaanbod op hun maat uitgebouwd.
Tijdens de workshops van Juntos ligt de focus op het beleven. Zo werken de jongeren rond de
onderwerpen fair play, vriendschap, samenwerken, doorzettingsvermogen en creativiteit.
Uw school, Basisschool Sint-Jozef heeft gekozen voor de workshop Clipdance. Om deze te
introduceren bij de leerlingen, konden ze op maandag 10/12 tijdens de middagpauze proeven van de
initiaties.
De hoofddoelstelling is om de jongeren te laten experimenteren met sport a.d.h.v. een beweegaanbod
op school. Daarnaast willen we de leerlingen/ouders voorzien van voldoende informatie over de
verschillende workshops en de manier van werken. Deze informatie kan u vinden via
https://bit.ly/2zNN5d5
Praktische informatie – workshop clipdance:
• Eerste les: donderdag 10 januari 2019
• Uur: 16u00 tot 17u00
• Locatie: Basisschool Sint-Jozef (turnzaal)
• 15 euro per workshop (5 lessen)
Wil je graag u zoon/dochter graag inschrijven?
• Telefonisch inschrijven (056 27 80 00): de inschrijving wordt onmiddellijk gemaild. Betaling
dient te gebeuren binnen de 10 dagen na inschrijving. Opgelet: geen mail ontvangen, neem
contact op met de sportdienst om kosten te vermijden.
• Online inschrijven: is definitief na onmiddellijke online betaling via de beveiligde website
(Bancontact, Maestro, Mastercard of Visa). De inschrijving wordt via mail bevestigd.
• Sportcentrum Lange Munte: inschrijven en betalen kan ter plaatse in SC Lange Munte tijdens
de kantooruren.
Juntos is een participatieproject. Daarom wordt er tijdens het volledig project in gesprek gegaan met
de leerlingen, de ouders en de scholen. Op deze manier wordt er gegarandeerd dat het project op
maat van de jongeren blijft. Wat nu als “jongerenproof” ervaren wordt, kan over 6 maanden totaal uit
de mode of “fout” zijn. Hier willen we gepast op inspelen, door op regelmatige basis de feedback te
vragen van de ouders. Uw feedback over Juntos mag je steeds doorsturen naar
adriaan.dhondt@kortrijk.be.
Voor meer informatie www.kortrijk.be/juntos of 0499 92 36 60 (Adriaan D’Hondt – Projectmedewerker
Juntos)
Sportieve groeten,
Team Juntos

