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Wil je graag meer of beter bewegen? Doe je dat 
het liefste bij jou in de buurt? Schrijf je dan nu 
in voor één van de gratis naschoolse gym- en 
sportlessen van het Almere Kenniscentrum 
Talent (AKT). 

AKT biedt de volgende gratis lessen aan na schooltijd:

GRATIS 
naschoolse lessen: 
KidsXtra, SportXtra, 
Gym+, Sport+, 
ASM Academie

KidsXtra (groep 3/4 en 5 t/m 8): Extra gymlessen voor kinderen die beter 
en met meer zelfvertrouwen willen bewegen. Plezier staat voorop! Een groepje 
bestaat uit maximaal 10 kinderen. 

SportXtra (leeftijd: 7 t/m 12 jaar): Een combinatie van sport en gym. 
Elke week een uitdagende les voor kinderen uit het speciaal onderwijs.

Gym+ (groep 1/2 en 3 t/m 5): Extra gymlessen voor kinderen die meer 
willen bewegen. De gymleerkracht zorgt elke week voor een uitdagende gymles, 
waarbij plezier in bewegen voorop staat. 

Sport+ (groep 6 t/m 8): Sportlessen voor kinderen die verschillende sporten 
willen uitproberen en meer willen bewegen. Het is een mix van kennismaken 
met verschillende sporten (zelfverdediging, voetbal, turnen, golf, rugby, korfbal, 
triatlon, volleybal en heel veel meer) en ‘funlessen’ (zoals trefbal, tikspelen en 
diverse sportspelen). 

ASM Academie (groep 5/6 en 7/8): Een extra beweegmoment voor 
talentvolle bewegers met een sportief karakter. Een plek waar het talent voor 
sport en bewegen maximaal ontwikkeld wordt!

INSCHRIJVEN:
Op sportencultuur.almere.nl kun je je 
inschrijven voor alle lessen. Hier vind je ook 
de overige informatie, zoals de locaties en 
lestijden. Inschrijven doe je als volgt:
• Ga naar sportencultuur.almere.nl 

en klik op ‘AKT’;
• Maak een account aan en log in of log in 

met je oude inloggegevens;
• Klik op ‘inschrijven’ en volg de instructies 

op de website om je in te schrijven voor 
een les.
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WEES ER SNEL BIJ, WANT VOL IS VOL! 

De lessen worden gegeven op meerdere 
locaties in heel Almere en je mag zelf 
kiezen waar je mee wilt doen. Alle lessen 
worden door gymleerkrachten van ASG 
en Prisma gegeven in samenwerking 
met combinatiefunctionarissen van 
De Schoor.

Kinderen die in aanmerking komen voor 
KidsXtra, SportXtra of ASM Academie 
krijgen een persoon lijke uitnodiging via 
school. Voor Gym+ en Sport+ geldt een 
open inschrijving.
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Wil je graag meer of beter bewegen? Doe je dat het liefste bij jou in de 
buurt? Schrijf je dan nu in voor één van de gratis naschoolse gym- en 
sportlessen van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT).  

AKT biedt de volgende gratis lessen aan na schooltijd:


