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STICHTING LOOT

Alle Topsport Talentscholen in Nederland zijn aangesloten bij de stichting LOOT 

(Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport). Op dit moment zijn er een 30-tal Topsport 

Talentscholen in Nederland, waarvan ’t Rijks er een is. Deze scholen mogen van het 

ministerie van OC&W speciale faciliteiten geven aan leerlingen die talentvol zijn in sport, 

zodat sport en studie goed met elkaar gecombineerd kunnen worden. Deze faciliteiten 

onderscheiden een Topsport Talentschool van een reguliere middelbare school.

VOOR WIE?

Wil je voor LOOT-faciliteiten in aanmerking 

komen, dan dien je een status te hebben. 

Jouw sportbond bepaald samen met het 

NOC*NSF wanneer je binnen jouw sport als 

Talent wordt bestempeld. Alle talenten staan 

in een grote landelijke database. Wanneer je 

Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent 

bent, krijg je bij ons op school een Topsport 

Talentstatus, met alle faciliteiten die je nodig 

hebt om school en sport goed te kunnen 

combineren. 

Wanneer je nog niet in aanmerking komt voor 

zo’n status, maar wel aanstormend talent bent, 

kun je wellicht bij ons in aanmerking komen voor 

een Aspirant-LOOT status. Dit kun je laten toetsen 

bij de Topsportcoördinator. Ook voor deze 

leerlingen bieden we als school wat faciliteiten, 

al zijn het er niet zoveel als voor een officiële 

statusleerling.
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WELKE FACILITEITEN KRIJGT EEN LOOT-LEERLING?

Elke LOOT-leerling krijgt de faciliteiten die hij of zij nodig heeft. 

De faciliteiten waar we gebruik van kunnen maken zijn:

• Trainen onder schooltijd

• Ontheffing van vakken om tijd te creëren voor huiswerk

• Vrijaf voor deelname aan wedstrijden/trainingsstages

• Studeren onder toezicht in het LOOT/LOOK lokaal

• Verplaatsen van toetsen

• Op afstand begeleiding via e-mail

• Vervroegde profielkeuze

• Vrijstelling van profiel/examenvak

• Gespreid examen

Elke LOOT leerling krijgt een eigen begeleider toegewezen die samen met jou het te volgen 

programma bespreekt en passend maakt.

BEGELEIDING

Met de eigen LOOT-begeleider heeft een LOOT-leerling eens in de twee weken een kort 

gesprekje. Hierin wordt samen met de leerling de voortgang op gebied van studie in 

combinatie met de sport besproken. Deze LOOT-begeleider bepaalt in samenspraak met 

docenten, leerling en ouders welke faciliteiten nodig zijn om deze combinatie passend te 

maken. Dit is maatwerk. Per sporter kunnen de benodigde faciliteiten dan ook verschillend 

zijn. 

MOTIVATIE EN ATTITUDE

Naast talent is je motivatie en ‘attitude’ ontzettend belangrijk. Het zal niet altijd even 

makkelijk zijn om naast de lessen op school en je trainingen, ook je huiswerk op orde te 

hebben. Dit is alleen mogelijk wanneer je gemotiveerd bent om op beide vlakken het beste 

uit jezelf te halen.

AANMELDING

Wanneer je vanuit je sportbond een status hebt, kun je je als LOOT-leerling inschrijven op 

onze school. Wanneer je deze status nog niet hebt, kun je je ook aanmelden. Wij zullen dan 

als Topsportafdeling bekijken of je in aanmerking komt voor een Aspirant-LOOT status.

MEER INFORMATIE!

INFORMATIEAVOND 2019

VRAGEN EN INSCHRIJVEN

KOSTEN

Op WOENSDAGAVOND 23 JANUARI 2019 vindt een 

aparte informatieavond plaats voor toekomstige 

topsporttalenten. Op deze avond kunt u informatie 

verkrijgen over het Topsportprogramma op ’t Rijks. 

Deze avond start om 19.00 uur.

Contactpersoon dhr. Fokke
email: mfokke@rsgrijks.nl

telefoon: 0164-242150

Het inschrijfformulier is te downloaden via de 

website  www.rsgrijks.nl. 

De kosten voor de LOOT-begeleiding bedragen 

160 euro per jaar.





   

WAT ZIJN DE TOPSPORTKLASSEN?

Wil je je topsportambities waarmaken en tegelijkertijd een diploma op jouw niveau 
kunnen halen, dan kun je deze uitdaging aangaan op ’t Rijks! 

Wij bieden namelijk een MAVO-, HAVO- of VWO opleiding en maken extra trainingen 

onder schooltijd mogelijk. Voor een aantal sporten bieden we deze extra trainingen in 

groepsverband aan. Dit noemen we onze Topsport Talentklassen. Dit zijn:

• De KNVB damesvoetbalklas

• De Tennisklas

• De atletiekklas

• De handbalklas

• De zwem- en waterpoloklas

Bij al deze klassen geldt dat je op dinsdag en donderdagochtend 2 uur lang training 

krijgt van een gediplomeerde trainer. Zo helpen we je om beter te worden in je sport. 

Voor Aspirant-LOOT leerlingen proberen we op deze manier de stap naar een officiële 

status mogelijk te maken.

‘T RIJKS TOPSPORT TALENTKLASSEN

VOOROPLEIDING KUNSTEN

VOORWAARDEN TOT TOELATING

TOELATINGSEISEN DAMESVOETBALKLAS:
We verwachten dat je lid bent van een voetbalvereniging 

en dat je aanleg en interesse hebt voor voetbal bent. Dit 

wordt beoordeeld door een trainer van de KNVB. Door een 

of meerdere proeftrainingen kun je laten zien dat je in deze 

klas thuis hoort. 

TOELATINGSEISEN TENNISKLAS:
We verwachten dat je lid bent van een tennisvereniging 

of tennisschool en dat je aanleg en interesse hebt voor 

tennis. Het is de bedoeling dat je rankingtoernooien gaat 

spelen. Of je in kunt stromen wordt beoordeeld door een 

van de trainers van de tennisklas. Door een of meerdere 

proeftrainingen kun je laten zien dat je in deze klas thuis 

hoort. 

TOELATINGSEISEN ATLETIEKKLAS:
We verwachten dat je lid bent van een atletiekvereniging 

en dat je aanleg en interesse hebt voor atletiek. Of je in kunt 

stromen wordt beoordeeld door een van de trainers van de 

atletiekklas. Door een of meerdere proeftrainingen kun je 

laten zien dat je in deze klas thuis hoort. 

TOELATINGSEISEN HANDBALKLAS:
We verwachten dat je lid bent van een handbalvereniging 

en dat je aanleg en interesse hebt voor handbal. Ook 

verwachten we dat je ambitie hebt om deel te gaan nemen 

aan de Handbalschool Brabant. Of je in kunt stromen wordt 

beoordeeld door de trainer van de handbalklas. Door een 

of meerdere proeftrainingen kun je laten zien dat je in deze 

klas thuis hoort. 

TOELATINGSEISEN ZWEM- EN WATERPOLOKLAS:
We verwachten dat je lid bent van een zwem- of 

waterpolovereniging. Of je in kunt stromen wordt 

beoordeeld door de trainer van de zwemklas. Door één of 

meerdere proeftrainingen kun je laten zien dat je in deze 

klas thuis hoort. 



 

MEER INFORMATIE!

KOSTEN

VRAGEN EN INSCHRIJVEN

Kosten voor deelname aan de Topsportklassen 

bedragen 160 euro per jaar, met uitzondering van 

de tennisklas. Voor de tennisklas bedragen de 

kosten 500 euro per jaar. Deze kosten zijn inclusief 

begeleiding door één van onze LOOT-begeleiders. 

Coördinatoren Topsport Talentschool 

dhr. Fokke mfokke@rsgrijks.nl of 

dhr. Goossens cgoossens@rsgrijks.nl.

telefoon  0164-242150

    

  

 

 

 

VOETBALKLAS MEISJES 

ATLETIEKKLAS

ZWEM/POLOKLAS

TENNISKLAS

HANDBALKLAS

PERSONAL TRAINING



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

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 25 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren
aanvang 19.00 uur

Dinsdag 26 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren
aanvang 19.00 uur

Woensdag 27 februari
Woensdrecht, Wouw e.o.
aanvang 19.00 uur

Donderdag 28 februari
gemeente Steenbergen, 
gemeente Tholen e.o.
aanvang 19.00 uur

Woendag 23 januari 2019
aanvang 19.00 uur

INFORMATIEAVONDEN 2019

INFORMATIEAVOND  
(TOP)SPORTTALENTEN


