Sportpuzzel

Sportklas: maak kennis met nieuwe sporten

juiste adres! Je kunt meedoen aan
dan ben je op Het Schoter aan het

-----------------

Hou jij van sportieve uitdagingen

Ben jij
extra
sportief?

1. Wat is dit?
A: Tennisveld
B: Voetbalveld
C: Rugbyveld

2. Wat is dit?

A: Stukje schoenzool hockeyschoen
B: Onderkant van een surfplank
C: Een tafeltennisbatje

3. Wat is dit?
A: Waaier
B: Logo Surfplank
C: Shuttle

jke opvoeding
Op Het Schoter duren lessen lichameli
70 minuten!
rnooien
Je kunt meedoen aan interscolaire toe
(wedstrijden tegen andere scholen).

ANTWOORDEN: 1 A, 2 A, 3

Ben jij een topsport-talent? Dan ben je bij Het Schoter aan het juiste adres. Samen met
jou, je ouders en je begeleider van de sportclub bekijken we wat je nodig hebt om sport
en school te kunnen combineren. Je wordt begeleid door een topsporttalent-coördinator. Als het nodig is, passen we je rooster aan of bedenken we een alternatief programma
voor als je een keer wat langer weg bent voor trainingen of wedstrijden.

de sportklassen, aan interscolaire

Topsport talent begeleiding

toernooien en je kunt lichamelijke

Als je examen hebt gedaan op Het Schoter met sport in je eindexamenpakket, dan hoef
je geen toelatingstesten te doen voor het Cios. Wil je naar de ALO (Academie voor lichamelijke opvoeding), dan doe je wel de toelatingstesten. Je bent wel direct geplaatst, als
je een zeven of hoger hebt gescoord voor het vak BSM. Het Schoter heeft een convenant
met het Cios en de ALO. Er zijn vijf scholen in Nederland die dit hebben. Dat zegt wel iets
over de sportieve kwaliteiten van Het Schoter.

opvoeding als eindexamenvak

Goede resultaten? Dan direct toegelaten voor
ALO/CIOS.

kiezen. Zo bereid je je

Op elke opleiding van Het Schoter kun je sport als eindexamenvak kiezen. Volg je mavo
dan heet dit vak LO2 en op havo en vwo heet het vak Bewegen, Sport en Maatschappij
(BSM).

perfect voor op een extra

Lichamelijke opvoeding als eindexamenvak

sportieve toekomst.

Gedurende de eerste drie jaren van Het Schoter kun je meedoen aan de sportklas. Je
krijgt naast de gewone lessen extra lessen in verschillende soorten sporten zoals surfen,
zelfverdediging en klimmen. Ook word je alvast voorbereid op het eventueel volgen van
sport als eindexamenvak. In het eerste leerjaar volg je twee uur per week sportklas, in
het tweede en derde jaar één uur per week.
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Je wordt
er gewoon
blij van

Tennissen
met windkracht
tien!

Waarom hebben jullie gekozen voor
de sportklas?
Bente: ’Voor mij was de sportklas denk ik wel dé reden om voor Het Schoter te
kiezen. Ik houd ontzettend van bewegen. Ik zit zelf op paardrijden en schaatsen. Maar in
de sportklas maak je kennis met heel veel soorten sporten. Dat zou je zelf nooit allemaal
kunnen doen.’
Mitchell: ’Ik ben het gelukkigst als ik kan sporten. Een hele dag stil zitten is niks voor
mij. Laat mij maar rennen. Dan pas kan ik lekker m’n energie kwijt! Ik ga later ook zeker
iets met sporten doen. Ik denk het Cios, maar dat moet ik nog verder onderzoeken.’

Wat doe je in de sportklas?
Mitchell: ’Een van de eerste clinics die we hebben gevolgd was tennissen. Ik zit zelf
ook op tennis, maar we kregen nu les van een andere leraar. Dan leer je toch weer nieuwe dingen. De tweede les waaide het ontzettend hard. Als je een bal sloeg, dan ging de
bal door de wind helemaal een andere kant op. Dat was erg grappig, want je had geen
enkele controle over de bal.’
Bente: ’Ik verheug me al weer
op de volgende clinics: surfen en
karate. Ik heb al wel vaker gesurft,
maar het gevoel van die snelheid
is heerlijk. Dus kom maar op!’
Mitchell: ’Ik heb me ook aangemeld voor het rugby-toernooi
tegen andere scholen. Rugby is
wel een ruige sport. Je mag zelfs
aan iemands T-shirt trekken en
iemand tackelen! Maar ik kan wel

Alle leerlingen van Het Schoter kunnen kiezen voor de sportklas. Je volgt extra
sportlessen naast de gewone lessen. Om toegelaten te kunnen worden doe je een
toelatingstest. Voor de sportklas wordt in het eerste jaar een extra bijdrage van € 150,gevraagd, daarna € 125,- per jaar. De bijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf van
een trainingspak en een T-shirt (in het eerste leerjaar) en voor het volgen van diverse
sportclinics en activiteiten buiten school. Daarnaast krijgen je twee uur extra sport in de
week in de eerste klas en één uur extra sport in de tweede en derde klas.

--------------------------Toelating

Mieke Brakenhoff:
docent sportklas
‘Ik ben er trots op dat alles en iedereen
op Het Schoter sport uitstraalt!
Iedereen is betrokken bij sport vanuit
een brede invalshoek. De belangrijkste
reden om te bewegen is dat je er zo blij
van wordt! Dus de sportklas is perfect.
Je maakt kennis met allerlei sporten, je
doet eens wat anders. In de sportklas
zit je met leerlingen uit allerlei klassen
en het doel is samen bewegen. Omdat
iedereen er echt voor kiest, merk je dat
de sfeer super sportief is. Je bent echt
met sport bezig. Fair play is hier logisch.’

Praktische informatie

Om toegelaten te kunnen worden tot de sportklas moet je extra sportief zijn. En dat
betekent dat je breed inzetbaar bent in allerlei sporten.
We kijken naar je bewegingsvaardigheid, motivatie en sportief gedrag!

Ben jij extra sportief? Ja!, dachten Ben
te en
Mitchell. ‘Wij houden wel van beweging’
en
dus meldden zij zich aan voor de sportk
las.
Een gesprek over de eerste weken in de
sportklas.

tegen een stootje, dus ik ga ervoor.’

Voor wie is de sportklas geschikt?
Mitchel: ’Je moet sporten gewoon leuk vinden! Als je het maar doet en probeert.’
Bente: ’Het is wel handig als je al een beetje conditie hebt, maar Mitchell heeft gelijk:
je moet het vooral leuk vinden!’

Hoe was de toelating?
Mitchell: ’Het was heel gezellig. Je moet van alles doen: rennen, een balsport, turnen
en dansen. Haha, ik ben natuurlijk niet zo’n goede danser, maar daar gaat het ook niet
om. Je moet laten zien, dat je het wel wilt proberen.’

checkcheckdoublecheck

.................................................

Ben jij een sportklasser?
ik vind sporten te gek
ik heb een goede conditie
ik kan in een groep werken
ik ben een doorzetter
ik kan goed met aanwijzingen omgaan
ik ben sportief

Dus wat moet je doen?
conditie: je loopt een stukje hard
coördinatie: je doet verschillende turnoefeningen
ritme: je leert een dans
balgevoel: je speelt een balspel

