
  Wat is Club Extra?
 
Club Extra biedt bewegingsactiviteiten voor kinderen die weinig plezier in bewegen 
hebben; bijvoorbeeld vanwege fysieke beperkingen, obesitas,  kinderen die vaardigheden 
moeten ontwikkelen op sociaal, emotioneel, of motorisch gebied. Ook erg drukke 
kinderen, kinderen met faalangst, kinderen die autistische kenmerken hebben of 
kinderen die niet tegen verliezen kunnen, komen in aanmerking voor een plek bij 
Club Extra.

  Hoe kom je bij Club Extra?
 
De verwijzing gebeurt door een schoolarts, de fysiotherapeut, de GGD, een intern 
begeleider van de school of door de (vak)leerkracht. Deze verwijzing is van belang, 
omdat deze instanties zorgen voor informatie over de kinderen. Een inschrij�ormu-
lier is bij deze instanties aanwezig of kan worden opgevraagd bij de docenten van  
Club Extra: Ester van Otterloo  06-50577946 of Anne Kuipers 010-4352534,  
e-mail: info@circusschoolhannesenco.nl  
Ook kunnen geïnteresseerden het formulier downloaden via de website:  
www.circusschoolhannesenco.nl.  (klik daarna aan bij Club Extra). 

  Waarom Club Extra?
 
Het sportaanbod van de reguliere sport verenigingen is minder 

goed afgestemd op kinderen met een motorische achterstand. 
Daarom dreigt bovenstaande groep tussen de wal en het schip 

te belanden. Bij Club Extra gaat het erom de ontwikkeling van het 
kind te stimuleren en met bewegen als uitgangspunt, achterstanden te 

verminderen. Het streven is  om uiteindelijk aansluiting te vinden bij het  
reguliere sportaanbod. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van 12-15 kinderen en 
het lesgeven gebeurt door twee vakdocenten. Ieder kind werkt op zijn/haar niveau.  
De verschillende activiteiten die aangeboden worden hebben een verwijzing naar  
bestaande sportactiviteiten. Spelenderwijs en stap voor stap worden bewegings-
activiteiten aangeboden. Voor elk kind wordt gezocht naar zijn of haar manier van 
leren. Ook worden bepaalde lessen op video gezet om duidelijkheid te krijgen in de 
leerhulp waarmee een bepaald kind gebaat is. Het plezier in het bewegen staat hierbij 
centraal. Daarmee willen we werken aan een groter zelfvertrouwen van de kinderen.  
De kinderen leren wat ze kunnen en zijn daar trots op; zó trots, dat ze nieuwe 
uitdagingen aangaan en hun bewegingswereld vergroten. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat kinderen met elkaar leren spelen, met elkaar  oefenen en leren  
accepteren dat de één meer of anders presteert dan de ander. De kinderen krijgen 
ook de gelegenheid aan elkaar iets te presenteren. Niet de hoogte van de score of het 
winnen is belangrijk, maar een stapje verder komen en dat ligt voor iedereen anders.

  Voor wie is Club Extra?
 
Club Extra is een samenwerkingsproject van het sportservicebureau Gemeente 
Vlaardingen en Circusschool Hannes en Co welke een aparte afdeling voor Club 
extra binnen de circusschool heeft. Het sportservicebureau Gemeente 
Vlaardingen biedt Club Extra aan voor 4 leeftijdscategorieën: 
- 4 tot 6 jaar
- 6 tot 9 jaar,
- 9 tot 12 jaar
- 12 jaar en ouder: SportXtra (zie eigen folder).
Momenteel zijn er 6 groepen, in elke groep zitten maximaal 15 
kinderen en in totaal heeft Club extra ongeveer 80 kinderen.

  Resultaten
 
Het sportservicebureau Gemeente Vlaar-
dingen is trots op de resultaten van Club 

Extra. Uit de reacties van de kinderen zelf 
en hun ouders blijkt dat ze weer met plezier 

deelnemen aan de gymles en weer met zelfver-
trouwen naar school gaan, dit komt ook ten goede 

aan de leerprestaties en het algehele functioneren van het 
kind. Dit blijkt ook uit de reacties van de leerkrachten op de diverse scholen.  
Ook andere feiten ondersteunen de resultaten. Er zijn veel kinderen “afgestudeerd” 
bij Club Extra en zijn gaan “doorleren” bij een andere club, een tennisclub, een 
voetbal club, de zwemclub en de circusschool!

  Vervolg...
 
Het traject wordt altijd in overleg met de ouders/verzorgers besproken. Niet alle 
kinderen zijn op hun plaats bij Club Extra, bij sommige kinderen komt 
na een aantal lessen al naar voren dat meer specialistische hulp 
noodzakelijk is of dat na twee jaar onvoldoende resultaat 
is geboekt. De docenten van Club Extra zoeken dan 
met zo veel mogelijk betrokkenen naar een goed 
alternatief voor het betre�ende kind. Als kinderen 
hun achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten 
hebben ingelopen, mogen ze geen lid meer blijven 
van Club Extra. Zij kunnen dan immers naar een 

reguliere sportvereniging. Bovendien heeft Club 
extra vaak een wachtlijst met kinderen 

voor extra hulp.  De meeste kinderen 
hebben voldoende aan twee jaar Club 

extra. 


