
Topsport
Talent
Begeleiding
-------------------
op het Schoter
Het Schoter is een sportactieve school. 
Ben je een topsport talent? 
Dan kan Het Schoter je veel bieden. 
Je krijgt de ruimte om je talenten 
te ontwikkelen!



Daan, trampolinespringen
Ik ben Daan Overbeek en zit in 2 havo. Ik ben 
naar Het Schoter gegaan omdat ze veel voor (top)
sporters doen. Ik ben trampolinespringer en zit in 
de Jong Oranje talent selectie. Ik train tien uur per 
week. In december 2015 mocht ik meedoen met het 
jeugd-wereldkampioenschap trampolinespringen 
in Denemarken. Vanwege het WK was ik ruim een 
week afwezig en kon ik geen lessen volgen. Met mijn 
mentor en de topsport-coördinator van Het Schoter 
hebben we gekeken of er toetsen waren en welk 
huiswerk ik vooruit kon maken. Op deze manier kon 
ik met alle rust deelnemen aan de wedstrijd. Het is 
fijn dat school met mij meedenkt, zodat ik met veel 
plezier mijn sport kan doen
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Ben jij een 
Topsport Talent?
Ben jij een leerling die vele uren in de week traint 
en sport op hoog niveau? Op Het Schoter willen 
we leerlingen graag ruimte geven om hun talenten 
te ontwikkelen. Wij zorgen er met maatwerk voor 
dat jij sport en school goed kunt combineren. Als 
topsporter heb je veel tijd nodig voor trainingen, 
wedstrijden en reizen. Het is dan een uitdaging om 
ook nog je school te volgen. Op Het Schoter wordt 
rekening gehouden met je sportactiviteiten door je 
een aangepast programma te bieden op school. Zo 
kun je jouw sport en onderwijs goed combineren.

Wanneer ben je 
een Topsport Talent?
Leerlingen met de officiële NOC-NSF status kunnen 
gebruik maken van de verschillende faciliteiten die 
Het Schoter biedt aan topsportleerlingen. Ben jij heel 
erg goed op weg, maar heb je nog (net) niet een 
officiële status? Dan kan er in overleg met de top-

sport-coördinator worden besloten om je toch als 
topsport leerling te faciliteren. Ook jij hebt dan recht 
op faciliteiten als verlof, aanpassing van het rooster 
of vrijstellingen voor bepaalde vakken. Uiteraard 
staat er wel iets tegenover: is je cijferlijst of je gedrag 
onvoldoende, dan vervallen de faciliteiten.

Er is veel mogelijk!
Aan het begin van het jaar kijk je samen met de 
topsport-coördinator naar je lesrooster en trainings-
schema. Op basis daarvan maken we samen met 
jou een plan op maat. Samen bepaal je dan welke 
faciliteiten je nodig hebt. Deze faciliteiten kunnen 
gedurende het schooljaar veranderen.

Vragen?
Heb je vragen over Topsport Talent Onderwijs?
Neem dan telefonisch of via email contact op met de 
topsport-coördinator: Tom Kuijpers.
E-mail: T.kuijpers@schoter.nl 
Telefoon: 023 525 84 91

Suzanne, Karate 
Ik ben Suzanne Hekelaar Gombert en ik heb vaak 
karatewedstrijden in het buitenland. Meestal ga 
ik op vrijdagochtend al weg en dan krijg ik verlof 
van school. Omdat ik zoveel sport, heb ik minder 
tijd voor school. Als ik dan een proefwerk niet kan 
maken of mijn huiswerk niet heb, kan ik om uitstel 
of vrijstelling vragen. Het Schoter maakt het voor mij 
mogelijk om sport en school te combineren.

Wist je dat?

Twee oud leerlingen van 

Het Schoter mee hebben 

gedaan aan de olympische 

Spelen van 2016 in Rio?


