
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

SCHOLENTOUR 

In deze bijlage staat alle benodigde informatie voor de FC Groningen Scholentour. Wij 

verwachten dat de contactpersoon van de school deze bijlage uitgebreid doorneemt 
voorafgaand aan de FC Groningen Scholentour. Zo komt zowel FC Groningen als de 

school niet voor onverwachte zaken te staan. 

 
• De school dient een geschikte locatie beschikbaar te stellen waar de FC Groningen 

Scholentour plaats kan vinden. De FC Groningen Scholentour is voor maximaal 30 kinderen 
per les. Houd er rekening mee dat de door de school beschikbaar gestelde sportlocatie 
voldoende ruimte biedt voor een voetbalgymles voor 30 leerlingen. Daarnaast verwachten 
wij dat de sportlocatie uiterlijk 30 minuten voorafgaand aan de voetbalgymles beschikbaar 
voor de organisatie van de FC Groningen Scholentour, zodat er voldoende tijd is om de 
voetbalgymles klaar te zetten. 

 

• Bij een wijziging in het programma dient een school dit minimaal 2 dagen voor de FC 
Groningen Scholentour te melden via scholentour@fcgroningen.nl  

 

• De school dient bij vier lessen of meer, een pauze te regelen voor de FC Groningen trainers. 
Als er zes lessen of meer plaats vinden op één dag dienen er twee pauzes te zijn.  

 

• Bij de FC Groningen Scholentour is het minimale aantal leerlingen per groep vijftien 
kinderen. Als een klas minder van vijftien kinderen heeft dient deze samengevoegd te 
worden met een andere klas.  

 

• De deelname aan de FC Groningen Scholentour is gratis. Wij vragen hiervoor alleen dat alle 
kinderen van groep drie tot en met groep acht de vragenlijst invullen die in de mail is 
meegestuurd. De vragen gaan over het sport- en beweeggedrag van kinderen. Met deze 
data willen wij de volgende dingen bereiken: 

o De doelgroep beter leren kennen op basis van sport- en beweeggedrag. Zodat we 
achter de barrières van (potentiële) sporters komen. 

o Onze programma’s zo goed mogelijk aan laten sluiten en ontwikkelen op de 
doelgroep, kinderen van zes tot twaalf jaar. Waardoor zij meer kunnen sporten en 
bewegen. 

Dit alles draagt bij aan onze missie: het oplossen van bewegingsarmoede.  
 
Na het invullen van de vragenlijst ontvangt een ieder kind een gratis wedstrijdticket voor een 
wedstrijd van FC Groningen (met uitzondering van topwedstrijden).  

 

• Tijdens de FC Groningen Scholentour is het mogelijk dat er foto`s en video`s gemaakt. Wij 
verwachten dat de school hier tijdens de voetbalgymles rekening mee houdt. Scholen 
dienen zelf voorzorgsmaatregelen te treffen voor de kinderen die vanwege 
privacyoverwegingen niet in beeld mogen worden gebracht. (Bijvoorbeeld door deze 
kinderen te voorzien van een sticker, armband of hesje.) 

 
• Daarnaast zal het mogelijk voorkomen dat de directeur of vakleerkracht wordt 

geïnterviewd over de FC Groningen Scholentour. 
 

mailto:scholentour@fcgroningen.nl


 

 

• Wanneer bewustwording van gezond(beweeg)gedrag is gecreëerd is het zaak om de 
kinderen dit gedrag structureel te laten toepassen. Met een enkel bezoek zonder vervolg 
werkt dit niet. Daarom biedt FC Groningen een motorische beweegprogramma van zes 
weken aan. Inclusief leven als een Prof-thema’s probeert de FC aan de hand van educatie 
over gezondheid in theoretische lessen op school en beweeglessen in de gymzaal kinderen 
te stimuleren om een gezonde leefstijl aan te nemen. De FC Groningen Scholentour gymles 
kan hierbij worden ingepland als kick-off of afsluiting. Op deze wijze komen kinderen 
laagdrempelig in contact met een gezonde leefstijl en leren zij het belang hiervan. 

 

• Na afloop van de FC Groningen Scholentour worden goodiebags en voetbaldiploma`s 
uitgedeeld. De school dient rekening te houden met een locatie voor het uitdelen van deze 
producten. Dit kan na afloop bijvoorbeeld in het klaslokaal of op de sportlocatie. 

 

• De voetbal gymles wordt verzorgd door een FC Groningen clinictrainer. Bij de Scholentour 
zijn geen spelers aanwezig. 

 

• Er dient tijdens de voetbalgymles altijd een docent aanwezig te zijn. De school is zelf 
aansprakelijk voor ongelukken of blessures. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij 
ondersteunend is bij de les (denk hierbij aan plassen, bloedneuzen of blessures). 


