Criteria gebruik binnen- en buitensportaccommodaties
scholen
Wettelijk kader: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen 2013,
artikel 38.
Afspraken voor het primair onderwijs:
 Scholen voor primair onderwijs hebben ten behoeve van de genormeerde uren voor het
bewegingsonderwijs recht op kosteloos gebruik van de gemeentelijke
binnensportaccommodaties;
 Jaarlijks wordt voor het daaropvolgende schooljaar vanuit de gemeente een overzicht
verstrekt met de genormeerde klokuren bewegingsonderwijs per school. De berekening
van de genormeerde uren is conform de verordening gebaseerd op het aantal groepen 612 jarigen. Per groep is 1,5 klokuur per week beschikbaar;
 Bovenop het aantal genormeerde klokuren wordt door de gemeente Vlissingen jaarlijks
10% extra uren toegekend voor gebruik naar keuze. Een school voor primair onderwijs
kan de extra uren naar keuze inzetten voor extra bewegingsonderwijs, inzet van
weerbaarheidlessen, RMT en dergelijke.
Flexibele inzet van deze extra gymuren (zoals door clustering in het schooljaar) is
mogelijk, voor zover de beschikbare capaciteit van de accommodatie dit toelaat (naar
oordeel van het college);
 Meer gebruik boven de genormeerde uren en de 10% wordt wel in rekening gebracht;
 In plaats van het gebruik van de uren in een binnensportaccommodatie, kunnen scholen
ook gebruik maken van een gemeentelijke buitensportaccommodatie. Uiteraard is dit op
basis van beschikbaarheid en voor zover de beschikbare capaciteit van de
buitensportaccommodaties dit toelaten. Zolang hierbij sprake is van gebruik van uren in
plaats van de binnensporturen, zijn hiervoor geen kosten verschuldigd;
 Het is voor scholen voor primair onderwijs mogelijk om één keer in een schooljaar gratis
een sportdag te organiseren;
 In verband met de planning van het onderhoud aan de buitensportaccommodaties, zijn
scholen verplicht om de gebruiksuren voor het gebruik van de buitensportaccommodaties
vroegtijdig aan te geven. Ook eventuele wijzigingen dienen uiterlijk 3 werkdagen van te
voren te worden doorgegeven;
 Reserveringen of wijzigen voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties
dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail verhuur@vlissingen.nl;
 Het niet tijdig doorgeven van reserveringen of wijzigen op reserveringen kan tot gevolg
hebben dat de accommodaties niet gebruikt kunnen worden;
 Bij annulering van gebruiksuren geldt er 1 maand opzegtermijn.

