Christelijke Scholengemeenschap
gymnasium, atheneum, havo en vmbo

Sportpakket

Het sportpakket in de onderbouw
Voor leerlingen met een passie voor sport en bewegen
heeft het DevelsteinCollege het sportpakket ontwik
keld. Met het sportpakket volgen leerlingen in het
eerste en tweede leerjaar twee uur per week een
speciaal sportprogramma, naast de reguliere lessen.
Met uitdagende lessen en clinics, regelmatig gegeven
door professionele sporters en trainers, gaan de leer
lingen dieper in op bekende sporten, maken kennis
met nieuwe sporten, bezoeken sportevenementen en
nemen deel aan toernooien en sportieve activiteiten
buiten school.

Ben jij:

Voor wie?
Het sportpakket is bedoeld voor gemotiveerde
sportieve leerlingen die het programma fysiek aan
kunnen en die:
• een sportieve mentaliteit hebben;
• een goede bewegingsvaardigheid hebben;
• zich sportief verder willen ontwikkelen;
• kennis willen maken met diverse
sporten;
• sport en school willen en kunnen
combineren.

Plaatsing
•
•
•
•
•

heel sportief;
graag in beweging;
nieuwsgierig naar andere sporten;
iemand die graag samen met anderen sport;
gemotiveerd om sport en school te combineren?

> Dan is het sportpakket echt iets voor jou!
Vaardigheden
Tijdens de sportieve prestaties komen vaardigheden
als samenwerken, overleggen en leiding geven, krijgen
én accepteren aan bod. Dit zijn allemaal kwaliteiten
waar leerlingen nu en later tijdens studie, werk en
vrije tijd hun voordeel mee kunnen doen.

Alle leerlingen die zich via het aanmeldformulier opgeven voor het sportpakket, worden
uitgenodigd voor de intakemiddag in april.
De docenten lichamelijke opvoeding bekijken dan of
een leerling voldoende sportieve mogelijkheden en
vaardigheden heeft om het extra sportprogramma te
kunnen volgen. Bij twijfel vragen wij de (vak)leerkracht
van de basisschool ook om advies.

Kosten
Wij vinden sporten heel belangrijk. Het is gezond,
het gaat over teamwerk en het motiveert jongeren
om te bewegen. Van de kosten voor het sportpakket
à € 195,- per schooljaar betalen wij onder andere
een deel van de lessen, reiskosten, clinics, de entree
van evenementen en een speciaal sportshirt voor
de leerlingen.

Wij zijn een sportactieve school met:
•    een uitgebreide sportaccommodatie naast school;
•    het sportpakket in de onderbouw;
•    sport als examenvak;
•    steunlessen lichamelijke opvoeding in de brugklas;
•    meerdere sporttoernooien: op school, lokaal,
regionaal en landelijk.
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