Wanneer zal de bijeenkomst zijn van
het Kinder-Comité?
Op 4 maart 2017 willen we samenkomen in
Ouwehands Dierenpark te Rhenen.

Word jij lid van het
Kinder-Comité?

Het Kinder-Comité wordt begeleid
door:
Naam: Eralt Boers
Sandra van Cappellen
Adres: Radboud Universiteit
Kamer SP A04.25
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
Tel.nr: +31 (0)24 361 2804
E-mail: s.vancappellen@pwo.ru.nl
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Waarom wordt het Kinder-Comité
opgesteld?
Meedoen met Sport is een onderzoeksgroep in
Nijmegen die ervoor wil zorgen dat zoveel
mogelijk kinderen en jongeren mee kunnen doen
met sport en bewegen. Het project heet ‘Iedereen
sport op maat’. Om erachter te komen wat jullie
nu echt belangrijk vinden en aan welke
activiteiten jullie het liefste mee willen doen,
hebben we jullie hulp nodig. Ook mogen jullie
meedenken over een nieuw handboek voor jullie
gymdocenten en sporttrainers, het organiseren
van een grote sportdag, welke tekeningen jullie
mooi vinden voor mediakaarten voor in de
gymles, en nog veel meer! Dus vind je het leuk
om mee te denken en zou je misschien zelf ook
wel makkelijker mee willen doen met sport- en
beweegactiviteiten en heb je ideeën hoe dat zou
kunnen, meld je dan aan!

Wat houdt meedoen aan het
Kinder-Comité in voor jullie?
We willen graag op 4 maart een uur met
jullie samenkomen. Tijdens dit uur vragen
we jullie een korte vragenlijst in te vullen.
Dit zullen vooral keuzevragen zijn waarbij je
kunt aangeven wat jij leuker zou vinden om
te doen (bijvoorbeeld als sport) of leuker
vind om te zien (bijvoorbeeld de keuze uit
twee afbeeldingen voor in ons handboek).
Om een leuke dag te organiseren en jullie
tegelijk te bedanken voor jullie inzet tijdens
dit uur, zal dit plaatsvinden in Ouwehands
Dierenpark te Rhenen. Jullie krijgen gratis
toegang tot het park samen met nog een
persoon. Dit kan je vader of moeder zijn,
maar mag ook een broer(tje), zus(je) of
vriend zijn.

Het programma voor 4 maart is:
10.00 uur

Toegang tot
Ouwehands
Dierenpark
10.15 uur – 11.15 uur Bijeenkomst met
korte vragenlijst
vanaf 11.15 uur
Zelfstandig bezoek
aan het park
Als je het leuk vind om lid te worden van het
Kinder-Comité willen we je vragen je op te
geven vóór 10 februari 2017 door te
mailen naar Sandra van het project
‘Iedereen sport op maat’
(s.vancappellen@pwo.ru.nl).
Voor meer informatie of extra ideeën die
je zelf hebt kun je ons altijd bereiken.

Voor welke kinderen is het Kinder-Comité
bedoeld?
Wij zoeken kinderen:
 Die zitten in groep 5 tot en met groep 8
van het basisonderwijs,
of in leerjaar 1 of 2 van het voortgezet
onderwijs;
 Die het leuk vinden om mee te denken
tijdens het project ‘Iedereen sport op
maat’ over een sport en bewegen, een
handboek en mediakaarten;
 Die het leuk vinden om ons tips te geven
waar we ons op moeten richten bij het
eenvoudiger maken om deel te nemen
aan sport- en beweegactiviteiten.
Wat houdt meedoen aan het KinderComité in voor u als ouder?
We vragen uw medewerking voor het
volgende:
 Bereidheid om uw kind naar Ouwehand
Dierenpark te brengen en met hen te
bezoeken;
 Meedenken over kwesties die uw kind
mogelijk niet begrijpt (bijvoorbeeld in de
vragenlijst);
 Toestemming voor uw kind om deel te
nemen aan het Kinder-Comité.

