
ONZE MISSIE
Het Sportateljee staat voor een dansschool die gericht is naar iedereen gebeten door 
de dansmicrobe.
We streven ernaar een hoog kwalitatieve up-to-date dansopleiding aan te bieden waar 
tegelijkertijd het familiegevoel centraal staat.
Onze dansers krijgen een ideale basis mee om te voldoen aan de hoge standaarden van de 
danswereld in deze tijd, waarbij zowel wordt gewerkt aan de fysiek, danstechniek, 
expressie, podiumervaring alsook de vereiste juiste attitude.
Dans is vanaf zeer jonge leeftijd al mogelijk en daardoor een ideale hobby om de 
motorische en creatieve ontwikkeling verder te brengen. Deze ontwikkeling staat bij ons 
ook vooraan om elk kind meer lichaamsbeheersing en zelfvertrouwen te laten ervaren.
Dansen is ontspannen, genieten, jezelf uitdagen, jezelf zijn, zelfvertrouwen 
versterken of opbouwen, inspireren, tonen wie je bent, leven, de wereld even vergeten, 
beweging, taal, veiligheid, communicatie, onderzoeken, plezier maken en ervaren, 
jezelf verrassen, maar boven alles jezelf kunnen en mogen zijn. 
Samen het plezier beleven van ontdekkingen en mogelijkheden, 
training van je lichaam en verwerking van emoties. Vrijheid, inspiratie, creativiteit, 
maar boven alles genieten van het hier en nu in je dans en in je zijn. 

 
ONZE VISIE
Hoewel ‘plezier beleven’ een belangrijk gegeven is in het dansen, is het belangrijk om op 
een correcte, verantwoorde manier om te gaan met het lichaam, in bijzonder met jonge 
lichamen in de groei. 
Positieve competitie en teamspirit zijn zowat de belangrijkste pijlers van Het 
Sportateljee, niet enkel als individuele danser wordt de lat hoog gelegd, maar ook als 
groep. We  streven naar de nodige discipline maar met wederzijds respect waarbij de 
band leerkracht/leerling en leerkracht/ouders centraal staat.
Kortom, Het Sportateljee is een dansschool waar iedereen zich goed moet voelen om zo 
samen tot nog mooiere resultaten te komen.
Wij leren je dan ook een goede basis (want ook techniek is erg belangrijk) aan om van 
daaruit je eigen creativiteit kwijt te kunnen. Dans, leef en geniet!!


