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SPORTKLAS
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DOE-MIDDAG SPORTKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN

Ja, je hebt je fiets hard nodig. We maken vaak gebruik van sportaccomodaties 

buiten de school.

De werkelijke uitblinkers, sporters met een status, hebben we als Topsport Talentschool veel 

faciliteiten te bieden. Meer weten? Vraag dan om de brochure of kijk op onze website.

HEB IK EEN FIETS NODIG?

WAT ALS IK TOPSPORTER BEN?

Nee. Maar als je graag sport, ligt dat misschien wel voor de hand.

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

dan over hun ervaringen en leren je speciale trucjes.

Ja. Je kunt na mavo 2 kiezen voor het vak LO2. Na havo 3 en vwo 3 kun je kiezen voor BSM.

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

Nee dat hoeft niet. Je moet vooral genieten van zelf sporten.

MOET JE VEEL VAN SPORT WETEN?

MOET JE OP EEN SPORTCLUB ZITTEN?

MAAK IK KENNIS MET BEROEMDE SPORTERS?

KUN JE ER OOK EXAMEN IN DOEN?

DOEN WE MEE AAN TOERNOOIEN?



TWEE UUR EXTRA
Ben je gek op sport, heb je de nodige bewegingsvaardigheid en een goede sportieve 

instelling? Dan zijn onze sportklaslessen misschien wel iets voor jou. Je krijgt dan elke week 

2 uur extra gym en doet mee aan clinics en excusies. Aan het einde van het schooljaar 

organiseren we een fantastisch sportkamp*.

* Soms is deelname aan het sportkamp niet te combineren met andere activiteiten, 

bijvoorbeeld als je voor tto/wetenschapsklas kiest. Vraag de coördinatoren hoe dat bij de 

richting van jouw voorkeur zit.

SPORTEN EN LEREN OP HOOG NIVEAU
We bieden veel, maar vragen ook het nodige. In de sportklas moet je namelijk niet alleen 

sportief, maar ook op schoolgebied goed presteren. Daarbij heb je een voorbeeldfunctie: 

je motivatie en inzet, maar ook je gedrag bepalen of je in een sportklas mag zitten. Als je 

prestaties achterblijven door onvoldoende inzet, word je daarop aangesproken. 

AANMELDEN
Bij je inschrijving kun je aangeven dat je graag aan de sportklaslessen wilt meedoen. Door 

middel van een gerichte sporttest (in maart  2020) bepalen we dan samen of je voldoet aan de 

selectiecriteria.

KOSTEN
Voor deelname aan de sportklas is een aanvullende bijdrage nodig. Deze bedraagt € 160,-

per jaar, inclusief de sportkampen, clinics en excursies.

De coördinatoren van de sportklas, Dhr. Goossens en 
Dhr. de Hoog, vertellen je hier graag meer over. Zij zijn 

telefonisch te bereiken via school: 0164 - 242 150.

Wil je de sfeer in de sportklas eens proeven? Kom dan 

samen met je ouders naar de doe-middag op woensdag 
22 januari van 14.00 - 16.30 uur. 

Opgeven daarvoor kan via de website: www.rsgrijks.nl

Je zit in een ‘gewone’ brugklas. Alleen de sportklaslessen 

volg je samen met leerlingen uit andere klassen.

Nee. Je volgt minder lessen van een ander vak zoals 

techniek, dans en drama. Welk vak verschilt per leerjaar. 

Nee. Het programma ligt vast en omvat diverse sporten. 

Dit kunnen bijvoorbeel tennis, atletiek, dans en voetbal 

zijn. Je doet aan alle sporten mee. 

Je moet sport vooral heel leuk vinden en actief mee willen 

doen. Je hoeft niet overal in uit te blinken of je been achter 

je oor te kunnen leggen.

VEELGESTELDE VRAGEN
SPORTKLAS

KOM IK IN EEN APARTE KLAS?

KOST HET VEEL EXTRA TIJD?

MAG IK ZELF M’N SPORTEN KIEZEN? 

HOE SPORTIEF MOET IK ZIJN?

ALS JE DE SPORTER IN JE
DE RUIMTE WILT GEVEN

MEER INFORMATIE


