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Missie:
Het bevorderen van geestelijke en lichamelijke ontspanning voor kinderen met een
beperking door middel van de schaatssport.
Visie:
Door het faciliteren van schaatsactiviteiten geeft de Stichting Anton Huiskes kinderen met
een beperking van Utrechtse scholen de mogelijkheid om zich spelenderwijs motorisch,
sociaal en emotioneel te ontwikkelen op de ijsbaan. Deze kinderen hebben extra
ondersteuning nodig om te genieten van het schaatsen dat voor mede leeftijdsgenoten zo
vanzelfsprekend is, de inzet van vrijwilligers en school-specifieke begeleiders is hierbij
onontbeerlijk. Bovendien zijn bedrijfssponsoren en de ‘Vrienden van de Stichting Anton
Huiskes’ van essentieel voor het realiseren van de doelstellingen.
Organisatie
Met veel enthousiasme en energie heeft SAH zich de laatste jaren als organisatie
doorontwikkeld, dankzij een betrokken bestuur en een grote vaste groep betrokken
vrijwilligers.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de het creëren van de randvoorwaarden, waarmede
SAH de schaatsactiviteiten kan organiseren dankzij de inzet van vrijwilligers, in
samenwerking met de deelnemende scholen en betrokken leerkrachten.
Activiteiten
De inzet van de stichting is om scholen voor speciaal onderwijs in Utrecht en omgeving te
motiveren hun leerlingen te laten deelnemen aan de schaatsactiviteiten. Er zijn ook enkele
zorgorganisaties die met groepen mensen met een beperking naar de schaatsbaan komen.
Op donderdagen wordt er gedurende het winterseizoen met de leerlingen van de
verschillende deelnemende scholen wekelijks geschaatst op vaste tijden. Dit geschiedt onder
begeleiding van de vrijwilligers van SAH en onder de (eind-) verantwoordelijkheid van de
deelnemende scholen, welke zorg dragen voor professionele begeleiding via de
aanwezigheid van de eigen leerkrachten.
De schaatsactiviteiten vinden plaats op de kunstijsbaan ‘Vechtsebanen’ te Utrecht. Indien
gewenst organiseert SAH voor leerlingen en leerkrachten vervoer van school naar de
‘Vechtsebanen’.
SAH streeft er naar om met haar activiteiten een bijdrage te kunnen leveren aan de
onderwijs- en/of zorgdoelen van de deelnemende scholen. Daarmede is SAH er ook op
gericht om de leerlingen structureel te laten komen schaatsen en streeft naar minimaal 4
schaatsdagen voor de deelnemende leerlingen.
Rolverdeling
Tussen de scholen en SAH is de volgende rolverdeling aan te geven.
-SAH• Organiseert en faciliteert de genoemde schaatsactiviteiten voor de leerlingen van de
deelnemende scholen.
• Draagt zorg voor: Schaatsbaan, schaatsen en overige materialen.
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Instructies aan deelnemende leerlingen en leerkrachten.
Begeleiding door ervaren vrijwilligers.*
Busvervoer
Schaatsactiviteit als onderdeel van lesprogramma (verantwoordingsprotocol).
Intensieve afstemming tussen leerkrachten en vast aanspreekpunt vrijwilligers.

-Scholen• Draagt de verantwoordelijkheid voor de deelname van haar leerlingen aan de
georganiseerde activiteiten door SAH.
• Draagt zorg voor het voortijdig instrueren van leerlingen en leerkrachten conform de
gegeven instructies vanuit SAH.
• Is verplicht voldoende leerkrachten beschikbaar te stellen tijdens de schaatsactiviteiten.
• Leerkrachten dienen actief deel te nemen tijdens de schaatsactiviteiten.
• Draagt zorg voor een vast aanspreekpunt voor SAH.
Veiligheid om en rond de schaatsbaan
SAH heeft de veiligheid voor de deelnemende leerlingen, de betrokken leerkrachten en
vrijwilligers hoog in het vaandel. Daarvoor gelden de volgende afspraken.
• Instructies van de vrijwilligers dienen altijd te worden opgevolgd door leerkracht en
leerling.
• Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerlingen en dragen zorg dat
leerlingen de instructies actief opvolgen en uitvoeren.
• Het schaatsmateriaal is scherp en dient dus met grote zorgvuldigheid te worden
gehanteerd, voornamelijk bij het uit- en aantrekken van de schaatsen.
Afspraak is afspraak
Tegen een zeer geringe bijdrage per leerling kunnen de deelnemende scholen deelnemen
aan de activiteiten georganiseerd door SAH en daarmede de leerlingen een unieke ervaring
meegeven als onderdeel van het officiële lesprogramma. SAH en haar vrijwilligers besteden
veel tijd en energie om dit mogelijk te maken.
Wij vragen dan ook van de deelnemende scholen volledig committent om na inschrijving
voor deelname alle schaatsdagen te komen. Wij bevestigen onze afspraken dan ook
schriftelijk en bereken bij ‘no-show’ een boetebedrag.

