
De wielen onder je 
schoenen draaien rond, 
je voelt je één worden 
met de weg en dankzij 
enkele rake klappen, 
flitst het landschap 

aan je voorbij.

SkAtEtIjD! In JoUw KlAs

KnSb.nl/sKatetiJd

In het SKATETIJD! programma biedt de KNSB jou verschillende tools 
om met de klas te gaan skaten. We leiden je graag op als een leer-
kracht die een eigen skateles kan verzorgen en bieden informatieve 
lesboekjes voor jouw leerlingen over skaten en verzorgen skateclinics. 
Wil je liever dat een skate-instructeur de les verzorgt? Dat kan! We    
geven skateclinics en lenen gratis skatekarren met materiaal uit.  

Op knsb.nl/skatetijd vind je meer informatie. Je kunt ook 
persoonlijke contact opnemen met onze SKATETIIJD! 
coördinator Geert-Jan Muskens – g.muskens@knsb.nl. 
Hij vertelt je graag over alle mogelijkheden die 
SKATETIJD! jouw leerlingen biedt! 

Ga jij met jouw leerlingen skaten? 

SKAtEtIJD!

De zon schIjnt!

Het Is SkAtEtIjD!

http://WWW.knsb.nl/skatetijd
mailto:g.muskens%40knsb.nl?subject=Ik%20ga%20graag%20skaten%20met%20mijn%20klas%21


Word eEn sKatevaKlEerkracht! 

leSmAtErIaAl over inlInEsKaten

SkAtEclinics op jouW school!

Zelf aan de slag met het geven van inlineskate clinics of wil je van de gymles 
een skateles op het schoolplein maken? Volg dan een SKATETIJD! scholingsdag 
van de KNSB zodat je jouw leerlingen kan laten genieten op wieltjes. Tijdens 
de     scholingsdag (2-3 uur) krijg je leuke oefeningen mee die je met kinderen op 
skates kunt doen.  

In samenwerking met lokale organisaties zoals verenigingen en gemeentes orga-
niseert de KNSB sportieve inlineskate clinics voor basisscholen. Je kunt kiezen 
voor een  eenmalige clinic of een serie clinics. Plezier staat voorop en de kinde-
ren maken kennis met de sport inlineskaten. En wat nog leuker is, de kinderen 
kunnen een heus skatediploma halen zodat ze thuis kunnen laten zien dat ze 
echt kunnen skaten! 

Zijn er geen skates en helmen aanwezig op op jouw school? Geen probleem! 
De SKATETIJD! skatekar biedt de oplossing! De skatekar zit vol met skates, be-
scherm- en oefenmaterialen.  

KnSb.nl/sKatetiJd

kInDeren leren SkAtEn!

Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er gratis educatieve lesboekjes beschikbaar die 
jij kunt gebruiken om je skateles vorm te geven. In de lesboekjes komt de veel-
zijdigheid van het inlineskaten aan bod met onderwerpen als veiligheid en de 
basishouding tot leuke oefeningen en tips van skatetoppers. Alles om ervoor te 
zorgen dat kinderen goed voorbereid de weg op gaan en dat jij een leuke les kunt 
verzorgen!


