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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten 
worden subsidies uitgekeerd aan scholen voor het deelnemen aan de voorgestelde 
sportactiviteiten. 
 
Artikel 2 
De subsidiëring van het huidige schooljaar wordt steeds bepaald op basis van de opgenomen 
gegevens van de school met betrekking tot het voorgaande schooljaar. 
 
Artikel 3 
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats voor eind september van het 
huidige schooljaar. 
 
Artikel 4 
Een bepaling omtrent sport.  
 

“Activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief 
of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat”. 

 
Artikel 5 
De scholen aanvaarden dat de subsidies moeten gebruikt worden voor het doel waarvoor ze 
zijn toegekend (= aankoop van sportmateriaal). 
 
Artikel 6 
Indien een school niet deelneemt aan een welbepaald onderdeel/activiteit dan kan de 
school daar ook geen punten voor krijgen.  
 
Artikel 7 
Een school verdient ook geen punten wanneer er minder dan vijf deelnemers aan een 
bepaald onderdeel/activiteit deelnemen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ze niet mogen 
deelnemen. 

 
 
 
 
 
 
 



KLEUTERONDERWIJS 
 
 

1. Sportdagen (sportvoormiddag of -namiddag) 

 
Het gaat hierbij over sportdagen die doorgaan in sporthal “de Rijdt” / zwembad “Poseidon” 
te Brakel. Dit kunnen sportdagen zijn georganiseerd door de sportdienst ofwel door de 
leerkracht(en) L.O. van de school zelf. 
 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal sportdagen                 
(sportvoormiddag of -namiddag) procentueel bekeken ten opzichte van het aantal leerjaren 
op de school. De plaats die de school dan inneemt stemt overeen met x aantal punten. 
 
Eén sportdag (sportvoormiddag of -namiddag) geldt maximaal voor één leerjaar. 
 

Eerste plaats: 10 punten 
Tweede plaats: 6 punten 
Derde plaats: 4 punten 
Vierde plaats: 2 punten 

 
 

2. Interscholencross (derde kleuterklas)  
 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal kleuters die effectief 
deenemen aan de interscholencross. Aangezien elke school niet evenveel kleuters telt wordt 
er procentueel gekeken (het aantal kleuters die effectief deelnemen aan de 
interscholencross ten opzichte van het totaal aantal kleuters op de school).  
 
In dit onderdeel zijn het enkel de kleuters van de derde kleuterklas die in acht worden 
genomen.  
 

Eerste plaats: 5 punten 
Tweede plaats: 3 punten 
Derde plaats: 2 punten 
Vierde plaats: 1 punt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

3. Project(en) of activiteit(en) van SVS 

 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal kleuters die effectief 
deelnemen aan een project/activiteit van SVS. Aangezien elke school niet evenveel kleuters 
telt wordt er procentueel gekeken (het aantal kleuters die effectief deelnemen aan een 
project/activiteit van SVS ten opzichte van het totaal aantal kleuters op de school die in 
aanmerking komen voor dit project/activiteit).  
 
Er worden punten verkregen per project/activiteit van SVS.  
Wanneer er dus bijvoorbeeld twee projecten/activiteiten van SVS zijn en je eindigt twee keer 
eerste dan krijg je 10 punten. Er worden dus aan elk project/activiteit van SVS afzonderlijk 
punten toegediend. 
 

Eerste plaats: 5 punten 
Tweede plaats: 3 punten 
Derde plaats: 2 punten 
Vierde plaats: 1 punt 
 
 

BASISONDERWIJS 

 

1. Sportdagen 

 
Het gaat hierbij over sportdagen die doorgaan in sporthal “de Rijdt” / zwembad “Poseidon” 
te Brakel. Dit kunnen sportdagen zijn georganiseerd door de sportdienst ofwel door de 
leerkracht(en) L.O. van de school zelf. 
 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal sportdagen                 
procentueel bekeken ten opzichte van het aantal leerjaren op de school.  
De plaats die de school dan inneemt stemt overeen met x aantal punten. 
 
Eén sportdag geldt maximaal voor één leerjaar. 
 

Eerste plaats: 10 punten 
Tweede plaats: 6 punten 
Derde plaats: 4 punten 
Vierde plaats: 2 punten 
 

2. Sportklassen 

 



Het gaat hierbij over sportklassen die doorgaan in sporthal “de Rijdt” / zwembad 
“Poseidon” te Brakel. Dit is volledig georganiseerd door de sportdienst zelf.  
 
Mogelijkheden: 
 

 Volledige week sportklassen: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag 
 

 Halve week sportklassen (A): maandag – dinsdag – woensdag  
 

 Halve week sportklassen (B): woensdag – donderdag – vrijdag 
 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal weken sportklassen 
procentueel bekeken ten opzichte van het aantal leerjaren op de school. De rangschikking 
die de school dan inneemt stemt overeen met x aantal punten. 
 

Eerste plaats: 15 punten 
Tweede plaats: 10 punten 
Derde plaats: 5 punten 
Vierde plaats: 3 punten 

3. Interscholencross 

 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal leerlingen die effectief 
deelnemen aan de interscholencross. Aangezien elke school niet evenveel leerlingen telt 
wordt er procentueel gekeken (het aantal leerlingen die effectief deelnemen aan de 
interscholencross ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op de school).  
 

Eerste plaats: 10 punten 
Tweede plaats: 6 punten 
Derde plaats: 4 punten 
Vierde plaats: 2 punten 

 
 

4. Lentewandeling 

 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal leerlingen die effectief 
deenemen aan de lentewandeling. Aangezien elke school niet evenveel leerlingen telt wordt 
er procentueel gekeken (het aantal leerlingen die effectief deelnemen aan de 
lentewandeling ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op de school).  
 

Eerste plaats: 10 punten 
Tweede plaats: 6 punten 
Derde plaats: 4 punten 
Vierde plaats: 2 punten 

 
 



5. Zwemmeeting 

 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal leerlingen die effectief 
deenemen aan de zwemmeeting. Aangezien elke school niet evenveel leerlingen telt wordt 
er procentueel gekeken (het aantal leerlingen die effectief deelnemen aan de zwemmeeting 
ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op de school, gerekend vanaf het derde leerjaar 
tot en met het zesde leerjaar).  
 

Eerste plaats: 10 punten 
Tweede plaats: 6 punten 
Derde plaats: 4 punten 
Vierde plaats: 2 punten 

 
 

6. Projecten/activiteiten van SVS 

 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal leerlingen die effectief 
deelnemen aan een project/activiteit van SVS. Aangezien elke school niet evenveel 
leerlingen telt wordt er procentueel gekeken (het aantal leerlingen die effectief deelnemen 
aan een project/activiteit van SVS ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op de school 
die in aanmerking komen voor dit project/activiteit).  
 
Er kunnen punten verkregen worden per project/activiteit van SVS.  
Wanneer er dus bijvoorbeeld twee projecten/activiteiten van SVS zijn en je eindigt twee keer 
eerste dan krijg je 10 punten. Er worden dus aan elk project/activiteit van SVS afzonderlijk 
punten toegediend. 
 

Eerste plaats: 5 punten 
Tweede plaats: 3 punten 
Derde plaats: 2 punten 
Vierde plaats: 1 punt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
  

1. Sportdagen 

 
Het gaat hierbij over sportdagen die doorgaan in sporthal “de Rijdt” / zwembad “Poseidon” 
te Brakel. Dit kunnen sportdagen zijn georganiseerd door de sportdienst ofwel door de 
leerkracht(en) L.O. van de school zelf. 
 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal sportdagen                 
procentueel bekeken ten opzichte van het aantal leerjaren op de school.  
De plaats die de school dan inneemt stemt overeen met x aantal punten. 
 
Eén sportdag geldt maximaal voor één leerjaar. 
 

Eerste plaats: 20 punten 
Tweede plaats: 12 punten 
Derde plaats: 8 punten 
Vierde plaats: 4 punten 

 
 

2. Interscholencross 

 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal leerlingen die effectief 
deenemen aan de interscholencross. Aangezien elke school niet evenveel leerlingen telt 
wordt er procentueel gekeken (het aantal leerlingen die effectief deelnemen aan de 
interscholencross ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op de school).  
 

Eerste plaats: 10 punten 
Tweede plaats: 6 punten 
Derde plaats: 4 punten 
Vierde plaats: 2 punten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Zwemmeeting 

 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal leerlingen die effectief 
deenemen aan de zwemmeeting. Aangezien elke school niet evenveel leerlingen telt wordt 
er procentueel gekeken (het aantal leerlingen die effectief deelnemen aan de zwemmeeting 
ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op de school).  
 

Eerste plaats: 10 punten 
Tweede plaats: 6 punten 
Derde plaats: 4 punten 
Vierde plaats: 2 punten 

 
 
 

4. Projecten/activiteiten van SVS 

 
De rangschikking van de school wordt bepaald door het aantal leerlingen die effectief 
deelnemen aan een project/activiteit van SVS. Aangezien elke school niet evenveel 
leerlingen telt wordt er procentueel gekeken (het aantal leerlingen die effectief deelnemen 
aan een project/activiteit van SVS ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op de school 
die in aanmerking komen voor dit project/activiteit).  
 
Er kunnen punten verkregen worden per project/activiteit van SVS.  
Wanneer er dus bijvoorbeeld twee projecten/activiteiten van SVS zijn en je eindigt twee keer 
eerste dan krijg je 10 punten. Er worden dus aan elk project/activiteit van SVS afzonderlijk 
punten toegediend. 
 

Eerste plaats: 5 punten 
Tweede plaats: 3 punten 
Derde plaats: 2 punten 
Vierde plaats: 1 punt 

 
 

 
 
 
 


