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SPORTKLAS

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

Woensdag 9 januari 2019
aanvang 14.00 uur

(duurt tot ongeveer 16.30 uur)

INFORMATIEAVONDEN 2019

DOE-MIDDAG SPORTKLAS

VEEL GESTELDE VRAGEN

Ja, je hebt voor de sportklas het gehele jaar een fiets nodig om naar de sportaccommodaties 

te fietsen. Dit geldt ook voor de leerlingen van de tto/wetenschapsklas.

HEB JE VOOR DE SPORTKLAS EEN FIETS NODIG?

Nee dat hoeft niet. Je moet vooral genieten van lichaamsbeweging. Je hoeft niet elke dag voor 

de tv naar sport te kijken.

Nee. Hoewel het niet helemaal logisch is. Als je van sport houdt, zul je graag sporten. 

Het lijkt dan logisch dat je lid bent van een sportclub.

We doen ook andere dingen, zoals turnen of atletiek. We gaan ook op sportkamp. Tijdens de 

doe-middag kunnen we je daar nog meer over vertellen.

Ja. We proberen diverse topsporters op school te krijgen om een clinic te geven. Zij leren je 

dan een aantal speciale trucjes.

Ja, je kunt na mavo 2 kiezen voor het vak LO2. Na havo 3 en vwo 3 voor BSM. Let op: je kunt op 

de mavo dus maar 2 jaar het programma van de sportklas volgen.

Ja. Er is een sportkalender met verschillende sporttoernooien waar je aan mee kunt doen.

MOET JE VEEL VAN SPORT WETEN?

MOET JE OP EEN SPORTCLUB ZITTEN?

DOEN WE ALLEEN SPORT EN SPEL OF OOK NOG ANDER DINGEN?

MAKEN WE KENNIS MET BEROEMDE SPORTERS?

KUN JE ER OOK EXAMEN IN DOEN?

DOEN WE MEE AAN TOERNOOIEN?



SPORTKLAS WAT IS DAT PRECIES?
Op ‘t Rijks hebben we leerlingen die naast het leren ook het sporten belangrijk vinden. Een 

sportklasleerling krijgt 2 uur extra LO per week. Deze twee uur lichamelijke opvoeding vinden 

buitenschools plaats evenals de sportactiviteiten voor de sportklassen. Aan het einde van het 

schooljaar wordt voor alle sportklassen een sportkamp georganiseerd. Het sportkamp geldt niet 

voor leerlingen van de tto/wetenschapsklas. Zij hebben namelijk eigen excursies.

VOOR WIE IS DE SPORTKLAS?
De sportklaslessen op ‘t Rijks zijn bedoeld voor alle leerlingen die gek zijn op sport, een 

gemiddelde bewegingsvaardigheid en goede sportieve instelling hebben. We stellen hoge eisen 

aan je. Als je in de sportklas zit, dien je niet alleen op sportief gebied te presteren, maar ook op 

schoolgebied. Je wordt aangesproken op je schoolprestaties wanneer deze beneden de maat zijn 

door onvoldoende inzet. Daarnaast heb je een voorbeeldfunctie. Dat wil zeggen dat je motivatie 

en inzet, maar ook gedrag belangrijke pijlers zijn die bepalen of je in een sportklas mag zitten. 

HOE KOM JE IN DE SPORTKLAS?
Iedere leerling van groep 8 van de basisschool kan zich aanmelden. Natuurlijk moet je wel 

over een gemiddelde bewegingsvaardigheid, een sportieve instelling en een goede motivatie 

beschikken. Na de inschrijving voor de sportklas van ‘t Rijks word je uitgenodigd voor een 

sporttest. Deze sporttest zal in april plaatsvinden en kan door de school gebruikt worden als 

selectiecriterium. De sporttest geldt niet voor leerlingen van de tto/wetenschapsklas. De kosten 

voor de sportklas bedraagt € 160,- per jaar, inclusief de sportkampen, clinics en excursies.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met  

Dhr. Goossens of Dhr. de Hoog, de coördinatoren van de 

sportklas. Zij zijn te bereiken op school, tel.: 0164-242150.  

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

doe-middag georganiseerd op woensdag 9 januari 2019 om 

14.00 uur op ‘t Rijks. (duurt tot ongeveer 16.30 uur).

Opgeven voor deze middag kan alleen via de website van 
‘t Rijks.
De afname van een sporttest op woensdag 17 april 2019 

vormt een onderdeel van de toelatingsprocedure.

Nee, je komt niet in een speciale klas. Alleen tijdens 

de sportklaslessen kom je samen met ander sport-

klasleerlingen.

Nee. Er wordt in elk leerjaar een programma van diverse 

sporten samengesteld. Je doet aan alles mee. Dit kan 

zowel tennis, atletiek, dans als voetbal zijn.

Nee. Je volgt minder lessen van een ander vak zoals 

techniek, dans en drama. Welk vak er uitvalt kan per 

leerjaar verschillen.

Je moet sportief zijn. Dat wil zeggen actief zijn en zin 

hebben om te sporten. Je hoeft niet je been achter je oren 

te kunnen leggen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Je moet geïnteresseerd zijn in verschillende sporten 

en redelijke sportieve vaardigheden bezitten. Voor 

topsporttalenten hebben we een aparte topsportafdeling, 

we zijn namelijk ook topsporttalentschool.

‘T RIJKS SPORTKLAS
KOM IK IN EEN APARTE SPORTKLAS?

MAG JE ZELF KIEZEN WELKE SPORT JE WIL DOEN?

KOST HET VEEL EXTRA TIJD?

MOET JE LENIG ZIJN?

MOET JE GOED ZIJN IN SPORT?

’N ACCENT OP IEDERS TALENT
MEER INFORMATIE


