De sportklas is er voor leerlingen die een brede belangstelling
voor sport hebben en het leuk vinden om zelf aan sport te doen.
De sportklas is er voor leerlingen met het niveau mavo, havo en
vwo.
Eén middag in de week is er een blok van 3 lesuren
sportoriëntatie. Niet altijd worden deze 3 lesuren volledig gesport,
we gebruiken de tijd ook om bijv. naar een accommodatie te
fietsen.
De sportoriëntatie brengt voor de ouders extra kosten met zich
mee. Deze kosten bedragen €150,-. Van deze kosten worden
trainers, clinics, materialen en een deel van het zeilkamp betaald.

Activiteiten
Dit jaar is de sportoriëntatie voor
de brugklas ingeroosterd op de
maandagmiddag.
Vanaf 13.00 uur starten de
activiteiten.

De bedoeling is, zoals de naam al
aangeeft, oriënteren op de
verschillende sport- en
beweegactiviteiten die de
maatschappij te bieden heeft. Je
moet het leuk vinden om te
sporten in de brede zin. Het gaat
er dus niet om dat je een
topsporter bent en elke week uit
moet blinken. Je moet het vooral
leuk vinden om te bewegen.
We proberen het programma zo
variabel mogelijk te maken. We
nodigen mensen uit om een clinic
te verzorgen bij ons op school,
maar soms gaan we ook naar
een sportorganisatie in de
omgeving voor een sportles.

Voorbeelden van activiteiten
Spinning - Golf - Ricochet –
Waterpolo – Judo – Kickboksen –
Kano - Aerobics –
Freerunnen – Tafeltennis –
Circus – Tennis – Cricket –
Weerbaarheid – Bootcamp –
Skaten – Flagfootbal

Projectdagen
Naast de wekelijkse
activiteiten proberen we ook
twee keer per jaar een uitje
te organiseren.
We bezoeken bijvoorbeeld een
voetbalstadion of gaan
schaatsen in Thialf.
Aan het eind van het jaar
sluiten we het programma af
met een survivaldag.

Waarom de keuze als
school voor een
Sportklas?
Een jaar of twaalf terug
zijn we begonnen met het
opzetten van een
Sportklas. Eerst met een
andere opzet, maar sinds
we op het Emelwerda
werken met talentstromen
heeft de sportklas een iets
andere invulling gekregen.
De leerlingen maken een
keuze uit de verschillende
talentstromen en hebben
drie uren in de week een
activiteit waar ze zelf voor
gekozen hebben. En
kunnen even lekker in
beweging ipv in de
schoolbanken te zitten.

En verder……..
De Sportklas is er dus voor de Mavo, Havo en vwo leerlingen.
Waar we ooit begonnen zijn met 17 leerlingen, bestaat de groep
nu uit bijna 50 brugklassers.
In principe proberen we de leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar in
een klas te plaatsen, maar bij veel aanmeldingen zullen de
kinderen verdeeld worden over de overige klassen. Mocht het
aanmeldingsaantal niet voldoende zijn voor één klas, komen alle
sportklassers in ieder geval in dezelfde lesgroep. Tijdens de
Sportoriëntatie komen alle groepen weer bijeen. Zowel mavo als
havo/vwo.

FILMPJE!!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&
v=XpNasNNlRHE

Vragen ?

