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  Wat is Club Extra?
Club Extra biedt bewegingsactiviteiten voor kinderen die weinig plezier in 
bewegen hebben; bijvoorbeeld vanwege fysieke beperkingen, obesitas,  kinde-
ren die vaardigheden moeten ontwikkelen op sociaal, emotioneel, of moto-
risch 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.

  Aanmeldingsprocedure
Voor aanmelding van uw kind is een doorverwijzing nodig van een school-
arts, 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. Dit verwijzings- c.q. inschrijf-formu-
lier vindt u bij deze folder.Ook kunnen geïnteresseerden het formulier down-
loaden via de website www.circusschoolhannesenco.nl. (klik daarna bij Club 
Extra Schiedam aan).
 

Club Extra wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Schiedam



  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 uitein-

delijk aansluiting te vinden bij het reguliere sportaanbod. Er wordt gewerkt in 
kleine groepjes van 12-15 kinderen en het lesgeven gebeurt door twee vak-
docenten. 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 
bewegingsactiviteiten aangeboden. Voor elk kind wordt gezocht naar zijn of 
haar manier van leren. Het plezier in het bewegen staat 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.

Voor wie is Club Extra?
De lessen voor Club Extra worden door Stichting Circusschool Hannes en 
Co georganiseerd en aangeboden voor de leeftijdscategorie van vier tot 
twaalf jaar. Elke woensdag ( buiten de schoolvakanties) van 13.00-
13.50 of van 14.00-14.50 uur wordt er les gegeven.

Resultaten
In buurgemeente Vlaardingen.
draaien op dit moment al 5 groepen 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

   

zelfvertrouwen naar school gaan. Dit 
komt ook ten goede aan de leerpresta-
ties en het algehele functioneren van de 

kinderen. Dit blijkt ook uit de reacties van 
de leerkrachten op de diverse scholen. Ook 

andere feiten ondersteunen de resultaten. Er 
zijn veel kinderen “afgestudeerd” en zij zijn gaan 

“doorleren” bij een andere club.
  
  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 noodza-
kelijk 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 betreff ende kind. Als kinderen hun achter-
stand ten opzichte van leeftijdsgenoten hebben ingelopen, 
mogen ze geen lid meer blijven van Club Extra. Zij kun-
nen dan immers naar een reguliere sportvereniging.  
De meeste kinderen hebben voldoende aan twee 
jaar Club extra. 

Wat zijn de kosten?
  € 120,00 per (school)seizoen.
Zijn deze kosten een probleem omdat u een 

laag inkomen heeft (minder dan 120 % 
van de bijstandsnorm), kijk dan of u 

recht heeft op de waardebonnen 
van het Jeugdfonds. Heeft u recht 

dan kunt u de waardebon bij ons 
inleveren.  Meer informatie over het 
Jeugdfonds kunt u vinden op www.
schiedam.nl/jeugdfonds.


