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SPORTCLUB TALENT 
Welkom bij de sportclub van Talent. 

De sportclub  is onderdeel van het zorgaanbod van Groepsbegeleiding Jeugd 

De sportclub  is een sportief en actief middel om binnen het groepsproces bepaalde doelen te 

behalen. Hierin streven we zoveel  mogelijk naar realistische sportlessen en willen we de Talenten 

zoveel mogelijk kennis laten maken met de verschillende soorten takken van sport.   Binnen de 

clubjes van de groepsbegeleiding van Talent wordt er gewerkt aan verschillende doelen. Deze doelen 

zijn voor elk Talent anders en worden in het plan van aanpak beschreven. 

 

Doelen waar aan gewerkt wordt tijdens een sportclub zijn bijvoorbeeld: 

 Leren omgaan met winst en verlies 

 Leren samenwerken met leeftijdsgenoten 

 Positief vergroten van de weerbaarheid 

 De overstap naar een reguliere sport club verkleinen  

Om te werken aan deze doelen zetten wij middelen in, bij de sportclub is dit o.a. het actief bewegen, 

samenwerken , complimenteren, verantwoordelijkheden geven en het bieden van structuur etc.  

Wekelijks worden er door de begeleiders uitdagende, leuke en leerzame lessen voorbereid. Er wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiding. 

De hoofdlocatie van Groepsbegeleiding Jeugd Gronsveld is gelegen op Kampweg 37B, 6247 AR te 

Gronsveld. Bij deze locatie heeft de sportclub een vast lokaal, waar samen met de Talenten wordt 

opgestart en gegeten. De sportclub maakt gebruik van de naastgelegen sporthal ’t Vroendel te 

Gronsveld.  Om 18:30 vertrekt het vervoer vanuit Gronsveld naar het terugbreng adres.  

Voor informatie en aan- of afmelden kunt u het secretariaat bereiken op telefoonnummer 043-

4083063. 

Welke spullen moet je meenemen voor de sportclub? 

 Sportbroekje 

 Sportshirt 

 Sportschoenen met witte zool  
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Dagprogramma 

De Talenten worden vanuit school opgehaald met taxibusjes van een bedrijf waar Talent mee 

samenwerkt. Deze busjes zijn te herkennen aan het logo van Talent, dit ligt onder de voorruit.  

Vervolgens worden ze bij locatie Gronsveld afgezet waar we gezamenlijk opstarten. Tijdens het 

opstarten is er tijd voor wat te drinken,  een stuk fruit ,een spelletje en wordt de dagbespreking 

gehouden.  

Als de groep compleet is lopen we gezamenlijk richting de sporthal. Hier kleden de Talenten zich om , 

om vervolgens de zaal in te gaan.  Na een sportles van een uur , kleden we ons weer om en lopen we 

terug richting het lokaal waar we avondeten.  

Na het eten wordt gezamenlijk de dag afgesloten middels een dag evaluatie en een beloningsysteem. 

Na de dagafsluiting gaan de Talenten met taxibusjes naar huis. 

Hieronder een overzicht van  hoe de structuur geboden wordt aan de Talenten tijdens de sportclub: 

16.00 uur 

 

Aankomst Talenten, Omkleden, 
Fruit eten en spelletje spelen. 

16.15 uur 

 

Dagbespreking  

16.25 uur 

 

Omkleden 

16.30  

 

Start sportles  

17.30 uur 

 

Omkleden  

17.45 uur 

 

Avondeten 

18.15 uur 

 

Dagafsluiting en 
beloningsysteem  

18.25 uur 

 

Naar huis met de taxi busjes 
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Even voorstellen… 

Mijn naam is Yentl Sijstermans. Ik ben 25 jaar en al 4 jaar werkzaam bij 

Talent. Zelf speel ik al 20 jaar handbal met veel passie en plezier. Door 

mijn opleiding heb ik veel verschillende sporten mogen ervaren,wat het 

voor mij extra leuk maakt om dit over te brengen aan de Talenten.  

Ik vind het belangrijk dat de Talenten veel plezier en succeservaringen 

hebben tijdens het sporten. Daarnaast streven we naar een goede sfeer 

en doen we ons best om de Talenten , hun sporttalenten te laten 

ontdekken.  

 

Email: Yentl.sijstermans@talentonline.nl 

Tel: 06-21596449 

Aanwezig bij de sportclub: dinsdag en donderdag  

 

Mijn naam is Demi Cruts. Ik ben 22 jaar en één jaar met veel plezier 

werkzaam bij Talent. Mijn grootste hobby is voetbal, dit doe ik al 15 jaar 

met veel passie en plezier. Door mijn sport achtergrond en opleiding heb 

ik veel kennis opgedaan in verschillende soorten sporten. Sporten is een 

actief groepsmiddel waar wij als begeleiding veel plezier uit halen om de 

kinderen te helpen hun doelen te bereiken.  

Email: Demi.cruts@talentonline.nl 

Tel: 06-52598262 
Aanwezig bij de sportclub: dinsdag  
 
 
 
Mijn naam is Mark Prevoo.  Ik ben 27 jaar oud en werk sinds 5 jaar bij 
Talent. Van deze 5 jaar ben ik al 4 jaar werkzaam bij de sportclub van 
Talent. Sporten is voor mij een passie waar ik veel energie en plezier uit 
haal, dit wil ik graag overbrengen naar de kinderen.  
 
Email: Mark.prevoo@talentonline.nl 
Tel: 06-54972577 
Aanwezig bij de sportclub: donderdag  
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Programma van april tot de zomervakantie 

 

April 2018 Week  Datum Activiteit  

 14  Dinsdag: 

03-04-2018 

Donderdag:  

05-04-2018  

 Badminton  

 

Levend ping pong 

 15 Dinsdag: 

10-04-2018 

Donderdag:  

12-04-2018 

Olympische spelen, 

ver/hoog springen 

Materialenles 

 16 Dinsdag: 

17-04-2018 

Donderdag:  

19-04-2018 

Basketbal  

  

Samenwerkingsspelen 

 17 Dinsdag: 24-

04-2018 

Donderdag:  

26-04-2018  

Vakantie  

 

Vakantie  

 

Mei  2018 Week  Datum Activiteit  

 18 Dinsdag: 

 01-05-2018 

Donderdag:  

03-05-2018 

Vakantie 

 

Vakantie  

 19 Dinsdag:  

08-05-2018 

Donderdag:  

10-05-2018 

Olympische spelen, 

loopafstanden 

Olympische spelen, 

Trampoline/touw 

 20 Dinsdag: 

15-05-2018 

Donderdag: 

17-05-2018 

Slagbal 

 

Basketbal 
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 21 Dinsdag:  

22-05-2018 

Donderdag: 

24-05-2018 

Trefballen 

 

Badminton  

 22 Dinsdag:  

29-05-2018 

Donderdag: 

31-05-2018 

 Handbal 

 

Olympische spelen: 

Ver/hoog springen  

 

Juni en Juli 2018 Week Datum Activiteit  

 23 Dinsdag:  

05-06-2018 

Donderdag:  

07-06-2018 

Olympische spelen, 

trampoline/touwen 

Slagbal  

 24 Dinsdag: 

12-06-2018 

Donderdag:  

14-06-2018 

Materialenles  

 

Trefballen 

 25 Dinsdag: 

19-06-2018 

 Donderdag:  

21-06-2018 

Levend pingpong  

 

Handbal 

 26 Dinsdag : 

26-06-2018 

Donderdag : 

28-06-2018 

Samenwerkingsspelen  

 

Olympische spelen 

Loopafstanden 

 27 Dinsdag: 

03-07-2018 

Donderdag: 

05-07-2018 

Vrije keuze 

 

Vrije keuze 

 

 

 


