
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

EXTERNAAT OMNISPORTKAMP  (VIERDAAGSE) 
met uitstapdag naar de Ardennen (DURBUY) met keuze tussen kajak of mountainbike                                      

of combinatieparcours (Kids adventure, 3D Labyrint, Bike Park, Nettenpark, Klim-

bos, Speleo experience, Tubing Slide en/of Nature Walk , zie www.adventure-                

                                                                                                            valley.be) 

 

 

 

PLAATS : SINT-ROMBOUTSCOLLEGE 

                                VEEMARKT 56 

                               2800 MECHELEN 
 

DATA :             ma 23, di 24, wo 25 en do 26 augustus 2021  
 

    

LEEFTIJDSCATEGORIEEN : 

 

- leerlingen van het zesde leerjaar lager onderwijs  

- leerlingen van het eerste en tweede jaar secundair onderwijs 

http://www.adventure-valley.be/
http://www.adventure-valley.be/


Dit sportkamp vindt plaats op onze school elke dag van 10 tot 16 uur, 

uitgezonderd de uitstapdag met kajak of mountainbike of combinatieparcours 

(Kids adventure, 3D Labyrint, Bike Park, Nettenpark, Klimbos, Speleo experience, 

Tubing Slide en/of Nature Walk,   zie www.adventure-valley.be) . 

De schoolpoort is geopend vanaf 9.15 uur en sluit om 16.45 uur! 

 
PROGRAMMA : 

 
De volgende activiteiten komen aan bod: 

 

* balsporten (mini-voetbal, basketbal, volleybal, handbal) 

 

* baseball, floorball, tafeltennis, badminton, ballbouncer, trefbal,... 

 

* rope-skipping, hindernissenparcours, trampolinespringen, dans  

 

* laatste dag: busuitstap naar Durbuy met keuze tussen                                          

       -   kajak  (afvaart van de Ourthe: 12 km)  

       -   mountainbike 

       -  combinatieparcours (Kids adventure, 3D Labyrint, Bike Park, Nettenpark, 

Klim-bos, Speleo experience, Tubing Slide en/of Nature Walke   
zie www.adventure-valley.be) t.w.v. 38,- Euro pp. 

 

Elke sportdag eindigt met een uur keuzesport. 

 

BETALING :  
CONTANTE BETALING kan bij inschrijving op school op het bureel van  

Jo Vos (prefect). 

Er zal ook een mogelijkheid zijn om te betalen via OVERSCHRIJVING.  

Een betalingsformulier zal na inschrijving ten laatste eind juni via e-mail bezorgd 

worden aan de deelnemers die nog niet contant betaald hebben. Iedereen ontvangt 

hierbij nog een brief met de praktische informatie en de bevestiging van 

inschrijving. 

 
KORTINGEN :   

 
Elke tweede of derde deelnemer per gezin krijgt 20% korting. 
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WAAROM EXTERNAAT SPORTKAMPEN? 
 

Vakantieperioden zijn ideale gelegenheden om uw zoon of dochter de kans te 

geven onder deskundige begeleiding van gediplomeerde lesgevers aan gezonde 

vrijetijdsbesteding te doen. Het is immers nodig dat wij onze jeugd opvoeden in 

een gezonde, actieve en sportieve sfeer! Daarom biedt het Sint-Romboutscollege 

aan jongeren de kans om zich gedurende vier dagen te ontspannen met sport en 

spel. 

Tevens wordt aan nieuwe leerlingen de kans geboden om kennis te 

maken met onze school (met andere leerlingen en leraren!). 
 

De prijs per deelnemer  bedraagt  100,- EURO. 

Alle activiteiten, vermeld in het programma (alsook de adventure pass t.w.v.    

38,- Euro pp.), alsook de verzekering worden hiermee bekostigd. Elke deelnemer 

krijgt tevens een T-shirt van de school die later kan gedragen worden tijdens de 

lessen Lichamelijke Opvoeding. Elke middag wordt er ook een drankje 

aangeboden. 

 

TOELATINGSVOORWAARDEN : 
 

Zij moeten elke dag aanwezig zijn van 10 tot 16 uur zonder onderbreking en 

moeten zich engageren om de FAIR PLAY-regels van het omnisportkamp te 

respecteren. 

 

INSCHRIJVING :         
Leerlingen die al op het college zitten, moeten inschrijvingen voor 21 juni 2021. 

Nieuwe leerlingen die naar ons eerste jaar komen, moeten inschrijvingen  
voor 3 juli 2021.   
 
Opgepast voorlopig is er vermoedelijk plaats voor de eerste 50 inschrijvers! 
 

Het inschrijvingsformulier kunnen jullie 
- bezorgen op het bureel van de prefect of aan de turnleraars 
- of via e-mail doorsturen naar sportkampen@srco.be  

 
 

P. Vereecken                      H. Dewulf 

directeur basisschool SRCO                                  directeur basisschool De Parel 

 

J. Vos, prefect/adjunct-directeur SRCO            R. Schroyens 

coördinator van de sportkampen            algemeen directeur SRCO 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  SPORTKAMPEN  2021  

VOOR HET  SECUNDAIR ONDERWIJS 
 

NAAM:  .........................................................   VOORNAAM: ..............................……......................... 
 

KLAS:   ...............    SCHOOL: St.-Romboutscollege / De Parel / Andere(*):   ...................................... 

GEBOORTEDATUM : .........  / ....... /  ..........       GESLACHT (M=MEISJE, J=JONGEN) : ............... 

ADRES : .........................................……………………………………...................................................         

TEL : ....... / ........................ GSM vader : …….. / ……………  GSM moeder : ..……. / .......……........ 

E-mailadres vader en moeder : …………………………..………  /  ………………………..……. 

 

Wij wensen in te schrijven voor het sportkamp van  23/24/25 en 26 augustus 2021   

en kiezen voor de kajakafvaart of mountainbike of combinatieparcours(*). 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

De betaling (100 Euro) gebeurt contant op het bureel van de prefect (Jo Vos) of later nadat hiervoor een 

betalingsformulier bezorgd werd (begin juni). 
 

Voor leerlingen die al op het college zitten, moet de inschrijving binnen zijn voor 21 juni 2021. 

Voor nieuwe leerlingen die naar ons eerste jaar komen, mogen de inschrijvingen tot 3 juli 2021 

binnenkomen.  

 

Dit inschrijvingsformulier kunnen jullie 

- bezorgen op het bureel van de prefect of aan de turnleraars 

- of via e-mail doorsturen naar sportkampen@srco.be  

 

 

Naam / handtekening van één van beide ouders of voogd, 
 
   
                                                       ………………………………… /  ……………………………. 
 
 (*) schrappen wat niet past.                                                     

 
 

        Kajak                                  Mountainbike                       Combinatieparcours  

                                                                                          www.adventure-valley.be 
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