
TOPSPORT
TALENTSCHOOL (LOOT)

De informatieavonden van de school 

hebben een apart programma voor 

ouders en leerlingen van groep 7 en 8. 

Dat begint om 19.00 uur. U wordt 

verzocht op tijd aanwezig te zijn. 

De avonden zijn ongeveer om 21.00 

uur afgelopen.

Maandag 5 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren

aanvang 19.00 uur

Dinsdag 6 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren

aanvang 19.00 uur

Woensdag 7 februari
Woensdrecht, Wouw e.o.

aanvang 19.00 uur

Donderdag 8 februari
gemeente Steenbergen, 

gemeente Tholen e.o.

aanvang 19.00 uur

Dinsdag 30 januari 2018
aanvang 19.00 uur

INFORMATIEAVONDEN 2018

INFORMATIEAVOND 
(TOP)SPORTTALENTEN

Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks
gymnasium, atheneum, havo en mavo

Burg. Stulemeijerlaan 24

4611 EG Bergen op Zoom

t 0164-242150

f 0164-256534

e info@rsgrijks.nl

w www.rsgrijks.nl

VEEL GESTELDE VRAGEN

Een paar mogelijkheden:

- Vrijstelling van bepaalde vakken zodat er ruimte ontstaat om tijdens schooltijd al huiswerk 

te maken of te gaan trainen.

- Toegang tot het LOOT-lokaal voor het maken van je huiswerk.

- Studiebegeleiding voor de gemiste lessen in de vorm van opdrachten of indien 

noodzakelijk studieondersteuning op ‘vrije’ lesuren.

- Indien nodig op afstand begeleiding via de email. Dit is voor sporters die in het buitenland 

verblijven of een lang trainingsblok in het binnenland hebben.

Er zijn echter nog tal van andere faciliteiten die wij kunnen bieden, afhankelijk van de 

behoefte en sportniveau. Voor aspirant LOOT-leerlingen gelden andere faciliteiten.

Ja, na overleg is het mogelijk om vrij te krijgen voor wedstrijden of trainingsstages tijdens 

schooltijd.

Je doet, zoals elke leerling, gewoon je huiswerk. Als je echter in een weekeinde veel

wedstrijden hebt of deelneemt aan een toernooi, kun je huiswerkvrij krijgen.

Als je sportniveau toereikend is, dan is het zelfs mogelijk om je examenjaar in tweeën te 

splitsen. Je doet dan het eerste jaar een paar vakken en het jaar daarna de rest.

Indien het, door deelname aan training, toernooi of wedstrijd, noodzakelijk is, kan een 

proefwerk naar een andere datum verplaatst worden. 

WELKE FACILITEITEN KAN IK ALS LOOT-LEERLING VERWACHTEN?

KRIJG IK VRIJ VOOR WEDSTRIJDEN OF TRAININGSSTAGES IN BINNEN- EN BUITENLAND?

HOE ZIT HET MET HET HUISWERK?

HOE HAAL IK MIJN EXAMEN MET ZOVEEL TRAININGSARBEID EN WEDSTRIJDEN?

HOE GAAT HET MET GEPLANDE PROEFWERKEN?



STICHTING LOOT
Alle topsporttalentscholen zijn aangesloten bij de stichting LOOT (dit staat voor Landelijke Organisatie 

Onderwijs en Topsport). Er zijn momenteel een 30-tal Topsport Talentscholen in Nederland. Deze 

scholen mogen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap speciale faciliteiten geven 

aan leerlingen die talentvol zijn in sport, zodat zij hun studie en sport op een goede manier met 

elkaar kunnen combineren. Andere scholen kunnen en mogen veel minder faciliteiten bieden dan een 

topsporttalentschool.

VOOR WIE IS LOOT?
Wil je voor LOOT-faciliteiten in aanmerking komen dan dien je een status te hebben. Jouw sportbond 

bepaalt in samenspraak met het NOC/NSF wie er in jouw sport als talent wordt bestempeld. Alle 

talenten staan in een grote landelijke database. Als je een Belofte, Nationaal Talent of Internationaal 

Talent bent, krijg je op RSG ’t Rijks een Topsport Talentstatus met de daarbij behorende faciliteiten. 

Kom je niet in aanmerking voor zo’n status, maar ben je een aanstormend talent? Dan kan je 

misschien in aanmerking komen voor een Regio Talent kwalificatie. Je kunt dit laten toetsen op ’t 

Rijks. Met deze status wordt je aspirant LOOT-leerling en kunnen we je ook (hetzij wat minder dan 

een LOOT-leerling) wat faciliteiten aanbieden om je sport en studie te combineren.

WELKE FACILITEITEN KRIJGT EEN LOOT-LEERLING?
We bieden iedere LOOT-leerling faciliteiten op maat aan. De faciliteiten waar je gebruik van kan 

maken zijn onder andere vrijstelling van bepaalde lessen zodat je tijd hebt om je huiswerk te maken 

of juist kunt gaan trainen onder schooltijd. Een andere mogelijkheid is een aangepast rooster om 

uitgevallen lessen eventueel op een ander tijdstip in te halen. Verder hoort ook vrijaf voor deelname 

aan wedstrijden, toernooien en trainingsstages tot de mogelijkheden. Sommige LOOT-leerlingen 

kunnen zelfs vrijstelling van eindexamenvakken krijgt en kan school de mogelijkheid bieden om je 

eindexamen te spreiden over twee jaar. Bij studieproblemen kunnen er steunlessen voor je geregeld 

worden. Iedere LOOT-leerling krijgt een LOOT-begeleider die samen met jou alles voor je regelt. Er is 

voor LOOT-leerlingen een aparte studieruimte met toezicht.

‘T RIJKS TOPSPORT TALENTSCHOOL

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met de LOOT-coördinatoren, dhr. Goossens 

en dhr. Fokke. Zij zijn te bereiken op school, tel.: 0164-242150. Zie ook www.stichtingloot.nl.

Verder hebben wij voor jou, samen met je ouders, een speciale informatieavond georganiseerd 

op dinsdag 30 januari 2018 om 19.00 uur op ‘t Rijks.

’N ACCENT OP IEDERS TALENT

Er is sprake van individuele begeleiding zodat bekeken 

wordt hoe je je studie met sport kunt combineren. Er zit 

dus veel verschil in de faciliteiten die de diverse LOOT- 

leerlingen krijgen.

De LOOT-begeleider bespreekt in een tweewekelijks 

gesprek eventuele problemen en zoekt naar passende 

oplossingen. In overleg met de begeleider plan je je 

schoolwerk voor wedstrijden/trainingen die binnen 

schooltijd vallen. De begeleider houdt contact met de 

diverse vakdocenten, schoolleiding, etc. over jouw sport- 

en studieprestaties. De begeleider houdt ook contact met 

je ouders, trainers, bond, etc. over jouw vorderingen als 

LOOT- leerling.

VEEL GESTELDE VRAGEN

HOE WERKT DE BEGELEIDING DAN?

WAT HOUDT DEZE BEGELEIDING IN?

Als jouw sportbond je een van de volgende statussen 

heeft gegeven: Belofte, Nationaal Talent of Internationaal 

Talent. Het is dan ook uiteindelijk de sportbond die bepaalt 

of jij een LOOT-status krijgt.

WANNEER KRIJG JE EEN LOOT-STATUS?

MEER INFORMATIE!

Nee, je komt niet in een speciale klas maar in een gewone 

klas. 

KOM IK IN EEN LOOT-KLAS?


