
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

HANDBALKLAS

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



 

‘T RIJKS HANDBALKLAS

STUDEREN EN HANDBALLEN OP ‘T RIJKS
Wil je goed kunnen studeren voor je carrière en ook vaak je favoriete sport beoefenen? Op ‘t Rijks

is dat mogelijk! Wij bieden een opleiding op mavo-, havo- of vwo-niveau en onder schooltijd krijg

je extra handbaltrainingen.

De handbalklas is bedoeld voor jongens en meisjes die aanleg en interesse hebben voor handbal.

Wil jij jezelf verder ontwikkelen, dan kun je geplaatst worden in de handbalklas.

Op school krijg je twee keer training van ‘specialisten’. Zo willen we je helpen beter te worden in

je sport. Tijdens wedstrijden tegen andere handbalklassen en bij je handbalvereniging kun je laten

zien wat je geleerd hebt.

VOORWAARDEN TOT TOELATING
We verwachten dat je lid bent van een handbalvereniging. De lessen zijn bedoeld als aanvulling

op je normale trainingen. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde vereniging, maar je

moet talent hebben. Dit wordt beoordeeld door een onafhankelijke trainer van de bond.

Het vereiste niveau is: Handbalschool Brabant. Eventueel is ook een goed onderbouwde 

aanbeveling van de technische commissie van jouw vereniging voldoende om toegelaten te 

worden. Op de informatieavonden kun je kennismaken met de school in het algemeen.

Is jouw schooladvies anders dan vmbo-t, havo of vwo, neem dan even contact op voor de

mogelijkheden.

Meld je dan aan bij dhr. Fokke
email: mfokke@rsgrijks.nl

telefoon: 0164-242150

Het inschrijfformulier is te downloaden via de 

website; www.rsgrijks.nl. 

’N ACCENT OP IEDERS TALENT BEN JE GEÏNTERESSEERD 
IN DE HANDBALKLAS?


