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Kost het veel extra tijd?
Net zoveel, want je volgt minder lessen van een 
ander vak zoals techniek, dans en drama.

Moet je veel van sport weten?
Nee dat hoeft niet. Je moet vooral genieten van 
zelf sporten.

Moet je op een sportclub zitten?
Nee. Maar als je graag sport, ligt dat misschien 
wel voor de hand.

Kun je er ook examen in doen?
Ja. Je kunt na mavo 2 kiezen voor het vak LO2.  
Na havo 3 en vwo 3 kun je kiezen voor BSM.

Maak ik kennis met beroemde sporters?
We proberen diverse topsporters op school 
te krijgen om een clinic te geven. Zij vertellen 
dan over hun ervaringen en leren je speciale 
trucjes.

Wat als ik zelf topsporter ben?
De werkelijke uitblinkers, sporters met een 
status, hebben we als Topsport Talentschool 
veel te bieden. Meer weten? Vraag dan om de 
speciale brochure of kijk op onze website.

“Je moet sport heel leuk vinden, 
maar je hoeft niet uit te blinken 
of super lenig te zijn.”

“Tijdens de extra lessen 
sport je met leerlingen 
uit andere klassen.”

Veelgestelde vragen

Sportklas

Meer weten?
We hebben meerdere informatiemomenten.
Houd onze website in de gaten voor actuele 
data en tijden of kijk op onze Open Dag App*

*Die kun je gratis downloaden in de App Store 
(je vindt een link op onze site)



“Je moet wel van fietsen 
houden, want we gebruiken 
ook accommodaties 
buiten de school.”

Hou je van sport, beweeg je graag en heb 
je een goede sportieve instelling? Dan zijn 
onze sportklaslessen vast iets voor jou. 
Dat betekent 2 uur extra gym in de week en 
meedoen aan clinics en excursies. Aan het 
einde van elk schooljaar organiseren we een 
fantastisch sportkamp*.

Je maakt kennis met veel verschillende 
sporten, ook sporten waar je misschien wel 
niet zo snel aan zou denken. Het gemiddelde 
sportniveau is hoog, omdat je steeds meer 
leert. Van je docenten, maar natuurlijk ook 
van je medeleerlingen, die net als jij ook 
heel enthousiast zijn over sport. Je beweegt 
dus (bijna) elke dag intensief. Zo vliegt je 
schooldag voorbij en blijf je lekker fit. Daar 
heb je ook plezier van bij je andere vakken.

* 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 
2021) bepalen we dan samen met jou of je 
voldoet aan de selectiecriteria en een plaats  
in de sportklas verdient.

Kosten
Voor deelname aan de sportklas geldt een 
aanvullende bijdrage. Deze bedraagt 
€ 160,- per jaar. Dat is inclusief de kosten  
van sportkampen, clinics en excursies.

“We doen door het jaar 
heen aan toernooien mee.”

Meer weten 
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.

We organiseren over dit onderwerp ook informatie-/doemiddagen en 
webinars. Houd onze website in de gaten voor actuele data en tijden 
of kijk op onze Open Dag App. Die kun je gratis downloaden in de App 
Store (je vindt een link op onze site).


