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Sportkleding & t-shirts 

Sportkleding en/of t-shirts worden gebruikt bij evenementen buiten de school, waarbij De Kloostertuin wordt 

vertegenwoordigd door een groep kinderen. Denk hierbij aan een voetbal- of schaaktoernooi. Indien 

wenselijk, kunnen de t-shirts ook gebruikt worden bij schoolreisjes. 

Sportkleding voor sportieve evenementen bestaan uit een groen t-shirt, zwarte korte broek, zwarte sokken. 

Voor bijvoorbeeld een schaaktoernooi zal alleen een groen t-shirt worden gebruikt. 

Er mogen geen knopen in de kleding gelegd worden om het model goed te houden. 

 

 

Aanvraag / uitgifte schoolkleding 

1. In geval van evenement, minimaal 10 dagen van tevoren doorgeven door de leerkracht aan OR (via 

kleding@orkloostertuin.nl). 

a. Datum 

b. Soort evenement (lichamelijk danwel denksport, m.a.w. zijn er sporttenues nodig of slechts een 

t-shirt) 

c. Exact aantal kinderen 

d. Benodigde maten  

e. Afspraak maken voor overdracht van de kleding aan leerkracht / ouder. 

i. Als een leerkracht de kleding ontvangt, dan wijst de leerkracht een ouder aan die 

verantwoordelijk is voor de kleding. Met deze ouder wordt de afspraak gemaakt 

wanneer de kleding gewassen bij de leerkracht wordt ingeleverd.  

f. De kleding wordt aangeleverd in een sporttas (met logo) en dient hierin schoon te worden 

teruggegeven. 

g. De kleding wordt uitgedeeld door de begeleider (ouder) aan de kinderen op de locatie van het 

evenement en aan direct aan het einde van het evenement weer ingeleverd bij de 

verantwoordelijke begeleider.  De kleding gaat dus niet individueel met alle kinderen mee naar 

huis! 
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2. Indien de leerkrachten dit wensen, is het mogelijk dat er voor een schoolreisje de t-shirts worden 

gebruikt.  

a. Dit dient 3 weken van tevoren te worden gemaild (via kleding@orkloostertuin.nl) met de 

aantallen en de maten van de leerlingen en de aantallen en maten van de begeleiders.  

b. De leerkrachten dienen te regelen dat de t-shirts gewassen worden ingeleverd.  

c. Ook hiervoor geldt: uitdelen op de ochtend van de schoolreis en inleveren direct bij terugkomst 

aan de wasouders. De shirts gaan niet met de kinderen individueel mee naar huis! 

 

 

Wassen schoolkleding 

De sportkleding wordt gescheiden gewassen door één van de ouders (30˚C, geen wasverzachter, niet in de 

droger, niet strijken, binnenste-buiten). De wasvoorschriften worden op papier in de sporttas meegeleverd. 

Maximaal 1 week na het evenement wordt de gewassen kleding retour in de klas verwacht voor overdracht 

aan de OR. 

 

 

Opslag schoolkleding 

De sportkleding ligt opgeslagen bij één van de OR leden thuis; vanwege ruimtegebrek op school en zodat het 

OR lid de sportkleding in eigen tijd kan voorbereiden voor de evenementen. 

De t-shirts liggen op school in de OR-kast, echter uitgifte hiervan wordt ook door het OR-lid geregeld. 

 

 

Maattabellen 

Reguliere maat 
(lengte) 

Maat 
t-shirts 

Maat 
sportbroekjes 

140 7/8 8/10 

146 7/8 10/12 

152 12/13 10/12 

158 12/13 12/14 

164 12/13 12/14 

 

Er zijn 4 keeperstenues:  

 t-shirt met lange mouwen (maat 164) 

 lange broek  

 

 

 

Reguliere 
schoenmaat 

Maat sokken 

31-34 31-34 

35-38 35-38 

39-42 39-42 
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Wasvoorschriften sportkleding/t-shirts 
 Groene t-shirts gescheiden wassen van de zwarte broeken en sokken! 

 Op 30˚C wassen 

 Regulier wasmiddel voor gekleurde was gebruiken 

 Binnenste-buiten wassen 

 Géén wasverwachter gebruiken 

 Niet in de droger 

 Niet strijken 
 

 

 

 

Wasverzachter 
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