
 

 

 

SportPlus 
 

Speciaal voor sportievelingen 
De Norbertus Gertrudis Mavo is de school bij uitstek voor sportievelingen. Zo beschikt de school over 
een riant sportveld, drie sportzalen en een fitnessruimte. Je kunt in de loop van het jaar aan allerlei 
sporttoernooien tussen verschillende scholen voor voortgezet onderwijs meedoen. En voor iedereen 
die graag beweegt hebben we een bijzonder aanbod in huis. SportPlus. In deze flyer lees je wat dat 
inhoudt. 
 

Extra Sport 
Als SportPlusleerling krijg je twee lesuren lichamelijke opvoeding per week extra. Je hebt naast de 
gewone lesuren lichamelijke opvoeding, die je met je eigen klas volgt, nog twee uren SportPlus. Die 
volg je samen met de SportPlusleerlingen uit jouw eigen klas en andere klassen. In de extra lessen 
sport gaan we zowel verdiepen als verbreden. Met verdiepen bedoelen we bijvoorbeeld dat we 
technieken die je met je klasgenoten in de gewone les lichamelijke opvoeding hebt geleerd, verder 
uitwerken. Met verbreden bedoelen we dat er ook sporten aan bod komen waar we in de gewone 
les, om welke reden dan ook, geen aandacht aan kunnen besteden. 
Je kunt zowel in de eerste klas mavo-, als in de eerste klas @havo voor het SportPlus-programma 
kiezen. Als je voor SportPlus kiest, betekent dat dat je het vak Techmavo of Werelds Eten niet volgt. 
Je krijgt in totaal dus niet meer lesuren dan de andere leerlingen. 
 

Niet alleen binnen school 
Voor het SportPlusprogramma werkt de Norbertus Gertrudis Mavo samen met diverse 
sportverenigingen en sportgelegenheden. Een deel van het programma zal daarom buiten school 
plaatsvinden. Om dat goed mogelijk te maken, worden de extra sportlessen ingepland aan het eind 
van de lesdag. Omdat je daarna geen les meer hebt, zijn we minder tijd kwijt aan het op en neer 
fietsen naar school. 
 

Wanneer kun je deelnemen aan SportPlus? 
Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling die graag sport, kan deelnemen aan het 
SportPlusprogramma. Je hoeft dus niet een bijzonder goede sporter te zijn. We vragen je ook niet om 
een toelatingstest te doen. Wat we wèl van je vragen, is dat je gemotiveerd en ambitieus bent. 
 

Talentenfaciliteiten en SportPlus 
Onze school biedt talentleerlingen faciliteiten aan. Bij enkele van de sporttalentleerlingen is 
afgesproken dat ze als onderdeel van die faciliteiten het vak lichamelijke opvoeding niet hoeven  
te volgen. Maar verreweg de meeste sporttalentleerlingen sporten heel erg graag en volgen het vak 
lichamelijke opvoeding dus wel. Natuurlijk mogen deze leerlingen dan ook kiezen voor het SportPlus-
programma. Maar het spreekt voor zich dat je als je geen lichamelijke opvoeding volgt, niet voor 
SportPlus kunt kiezen. 
 

Kosten 
Het SportPlus-aanbod brengt kosten met zich mee (huur sportfaciliteiten, clinics). Daarom wordt 
voor SportPlus op jaarbasis 100 euro in rekening gebracht. Alle activiteiten worden vanuit deze 
bijdrage betaald. 
 

Vervolg 
Na de brugklas kun je het SportPlus-programma vervolgen in de tweede klas. 


