Faciliteiten
Talenten sport of cultuur
Maatwerk voor talenten
De Norbertus Gertrudis Mavo is een school die het belangrijk vindt maatwerk te leveren voor jou.
Dat blijkt uit de keuzes die wij aanbieden, zoals SportPlus en Werelds Eten, maar ook uit de keuzes
die je zelf kunt maken in het keuze-uur. Onze school is een officiële topsportvriendelijke school. Dat
betekent dat we faciliteiten bieden om het bedrijven van topsport te kunnen combineren met je
studie. Deze vorm van maatwerk is ook mogelijk voor talenten in dans, muziek of andere
kunstdisciplines.

Voor wie zijn deze faciliteiten bedoeld?
Als je op een hoog niveau sport bedrijft, muziek beoefent, toneel speelt of een andere kunst beoefent,
is het combineren daarvan met je schoolopleiding vaak best moeilijk. Trainingen vallen onder
schooltijd, je moet reizen onder schooltijd om op tijd op de training te kunnen zijn, optredens vinden
onder schooltijd plaats, je hebt ’s avonds verplichtingen waardoor je huiswerk in de knel komt en
noem het maar op. Daarom kun je gebruik maken van onze talentenregeling. Voorwaarde is dat je
niveau hoog genoeg is. Vragen daarover kun je stellen aan onze talentencoördinator, de heer W. de
Kok.

Hoe zien die faciliteiten er uit?
Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Onze talentencoördinator b ekijkt met jou en je
ouders waar de com binatie van je talent en school problemen oplevert en zoekt dan naar
oplossingen. Je kunt denken aan het missen van een aantal lessen, gelegenheid krijgen
om huiswerk onder schooltijd te maken of misschien is het mogelijk bepaalde lessen in
een andere klas te volgen. Als het kan probeert hij al vooral afspraken met de roostermakers
te maken. In enkele gevallen is vrijstelling voor een vak mogelijk.

Geen Vrijbrief!
De talentenregeling biedt je betere mogelijkheden je talent met school te combineren.
Maar je hebt niet alleen rechten. Als je niet aan de afspraken houdt, kan de
talentencoördinator de regeling tijdelijk of definitief stopzetten, want we willen ook
dat je schooldiploma haalt. Als je naar onze school komt, zul je dat altijd voor ogen
moeten houden: we willen je graag helpen de top in je sport of kunstdiscipline te behalen,
maar je schoolresultaten staan bij ons voorop.

