
 

Brugge, 4 februari 2020 

Betreft : Sportkompas 3de en 4de leerjaar 

Beste ouder(s), 

Op 19 december 2019 deden wij mee aan het SportKompas. Dit werd georganiseerd door Stad Brugge                
tijdens de lesuren in onze sporthal. 

Hieronder een beetje meer uitleg rond het SportKompas: 

DOEL van het SportKompas 

Het SportKompas heeft als doel kinderen van 8 tot 10 jaar te helpen bij de keuze van de juiste sport en de                      
kinderen aan te zetten tot sport en bewegen. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van                     
beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best bij hem of haar past. 

WAT is het SportKompas? 

Dit  is een wetenschappelijk onderbouwde test die uit 3 onderdelen bestaat: I DO, I LIKE en I AM. 

Via 15 beweegoefeningen peilt I DO naar de motorische basisvaardigheden. Het resultaat toont tot welke               
soort fysieke prestaties het kind in staat is. I LIKE is een app, die peilt naar welke bewegingen het kind leuk                     
vindt. Elk kind krijgt op basis van deze informatie vervolgens een eigen rapport mee naar huis. Daarin staan                  
de sporten die best bij hem of haar passen o.b.v. wat ze leuk vinden. De I AM vragenlijst toetst naar de                     
motivatie bij het kind om te sporten. 

Vandaag krijgen de leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar hun individuele rapport mee naar huis waarop                  
jullie de resultaten van de verschillende testen kunnen zien. Het toont welke sport het best bij jullie kind past                   
op basis van wat ze zelf leuk vinden. 

Met deze sportieve activiteit hopen we de leerlingen die nog geen sport beoefenen wegwijs te maken op het                  
SPORTIEVE VLAK en alle andere leerlingen nog meer te motiveren om te bewegen en te sporten. 

Veel bewegingsplezier. 
De klasleerkrachten en de sportjuffen. 

 
 

Karel de Goede VZW  


