
Activiteiten 
voor op de 

basisscholen

De activiteiten staan nog niet vast. Dit 
zijn tot op heden onze ideeën, we horen 

graag wat u hier van vindt en of u 
nieuwe ideeën heeft



Wat houdt de menukaart in?

We staan bij FC Emmen aan de vooravond van iets wat een belangrijke plek moet in gaan nemen 

binnen ons maatschappelijk beleid. Wij willen graag structureel de samenwerking aan gaan met 

basisscholen. Volgens een menukaart, waarbij wij activiteiten willen aanbieden die écht van 

toegevoegde waarde zijn. Daar laten we u graag over meedenken omdat wij denken dat u hier ons 

waardevolle input over kan geven.

Na intern overleg hebben wij al wel een eerste aanzet gedaan als het gaat om de pijlers en een eerste 

idee van de menukaart. Daarbij willen wij benadrukken dat er niets vast staat, maar dat het u alleen 

een denkrichting kan geven. In die zin is het nog volledig mogelijk om van denkrichting te veranderen.



Scoor een Boek! Persconferentie Wedstrijd-
bezoek

Clinics

Mediawijsheid Scoren voor 
Gezondheid

Trots op 
Drenthe

Voorleesmomenten

Onze activiteiten



Scoor een Boek!

Scoor een Boek! is een leesproject voor kinderen en ouders, dat lezen en sport aan elkaar verbindt. Scoor een 
boek! kent een schooleditie voor kinderen van groep 5/6. De activiteit bestaat uit een periode van 10 weken 
waarin het scoren van een boek centraal staat. In dit project wordt veelvuldig samengewerkt met de bibliotheek 
Emmen en Biblionet Drenthe.

• Pijler: Educatie



Persconferentie

Tijdens deze activiteit krijgen leerlingen de kans om vragen te stellen aan de spelers en/of trainers van FC 
Emmen. Het doel is het stimuleren en bevorderen van de Nederlandse taal (onderbouw) en Engelse taal 
(bovenbouw).

• Pijler: Educatie



Wedstrijdbezoek

Wij willen scholen de kans bieden om één keer per seizoen een wedstrijd van FC Emmen te bezoeken. Dit 
bieden wij aan om sociale contacten tussen de kinderen te stimuleren en ze kennis te laten maken met de 
beleving van het voetbal en FC Emmen.

• Pijlers: Sportparticipatie



Clinics

Trainers van FC Emmen komen tijdens de sportles en/of sportdag van de basisschool om een voetbalclinic te 
verzorgen.

• Pijlers: Sportparticipatie en gezondheid



Mediawijsheid

Tegenwoordig doet bijna elk kind aan gamen. Hoe kan dat verantwoord? Middels een aantal interactieve 
workshops waarbij FC Emmen haar eSporter inzet maken kinderen kennis met verantwoord gamen. 

Daarnaast is het ook mogelijk om een workshop Fairplay, in relatie tot social media gebruik. Het organiseren 
waarbij er aandacht wordt gegeven aan discriminatie en pesten behoort tot de mogelijkheden.

• Pijler: Educatie



Scoren voor Gezondheid

Scoren voor Gezondheid is een internationaal initiatief voor groep 5 t/m 8. Tijdens een periode van twintig 
weken, waarin een werkboek en allerlei andere activiteiten van FC Emmen centraal staat, wordt er geprobeerd 
een bijdrage te leveren aan een gezonde(re) leefstijl. Thema’s als gezonde voeding en bewegen staan hierin 
centraal. Zowel de sportieve kick-off als afsluiting vindt plaats bij ons in het stadion.

Pijlers: Gezondheid en sportparticipatie



Trots op Drenthe

In Drenthe zijn we erg trots op onze provincie! In samenwerking met 
het Huus van de Taol bieden wij les in de Drentse taal aan. Daarnaast bieden wij
in samenwerking met Marketing Drenthe een workshop ‘Trots op Drenthe’ aan.

Met deze online workshop ontwerpt een leerling een eigen advertentie/billboard 
en laat hij/zij zien wat het allerleukste of allermooiste van onze provincie is. 
Deze workshop is geschikt voor groepen 7 en 8. De drie mooiste en beste advertenties zullen écht gebruikt gaan 
worden in de provincie als advertentie!

• Pijler: Educatie



Voorlezen

In Nederland vinden verschillende activiteiten plaats die erop gericht zijn om de jeugd aan het lezen te krijgen. 
De kinderboekenweek is hier een mooi voorbeeld van. Tijdens deze nationale activiteiten bieden wij een 
voorleesmoment aan. Een speler van FC Emmen komt dan in de klas om voor te lezen.

• Pijler: Educatie



Bedankt voor het bekijken van onze ideeën. 
Graag horen wij uw mening in onze enquête.


