LEERLIJN SPORT

Op het Rijnlands Lyceum Sassenheim kun je kiezen voor de
Leerlijn Sport, zowel op mavo/havo als havo/vwo niveau.
Wanneer je hiervoor kiest, kun je samen met andere brug
klassers het speciale programma Sportoriëntatie volgen.
In de Leerlijn Sport krijg je extra lessen sport. Daarnaast zijn
er ook sportactiviteiten buiten de gewone lestijd. Veel kinderen
vinden sport fantastisch om mee bezig te zijn. Als jij dat ook
vindt, dan is de Leerlijn Sport iets voor jou.

BASKETBALCLINIC

Wanneer je goed kunt bewegen en je hebt een sociale, leer
gierige en sportieve instelling, moet je zeker de Leerlijn Sport
overwegen bij je aanmelding.
De Leerlijn Sport is niet speciaal voor topsporters. Prestaties zijn
wel belangrijk, maar wij vinden vaardigheden als samenwerken,
hulpverlenen, leiding geven en organiseren zeker zo belangrijk.
SKICLINIC

WAT IS ER ANDERS DAN DE ‘GEWONE’ LO-LESSEN?
Als je in de eerste klas voor de Leerlijn Sport kiest, krijg je 5 uur lichamelijke opvoeding/
sport. Je krijgt namelijk 3 uur lichamelijke opvoeding met je mentorklas en 2 uur
extra sport met alle leerlingen die hiervoor hebben gekozen.
Door het grotere aantal lessen lichamelijke opvoeding is het mogelijk om dieper op
de lesstof in te gaan. Ook zul je veel verschillende soorten sporten gaan beoefenen.
Helemaal leuk is het wanneer we een wedstrijd bezoeken op professioneel niveau.

DE CLINICS
Les krijgen van een LO-docent van het Rijnlands Lyceum Sassenheim is al heel leuk,
maar wat dacht je van een les gegeven door een topsporter? Tijdens de Leerlijn Sport
krijg je les in de vorm van clinics. Dat zijn speciale lessen waar we topsporters voor
uitnodigen. Vaak krijg je les van zo’n specialist of topsporter in een bepaalde tak van
sport die je de fijne kneepjes van die sport leert. Of het nu om basketbal, atletiek,
survival of stuntfietsen gaat, een les wordt daardoor wel heel bijzonder en leerzaam.
De Clinics worden op school gehouden of vinden plaats op de accommodaties van
verenigingen.

FIETSCLINIC

BOKSCLINIC

SPORT TOT EN MET HET EINDEXAMEN!
Een Leerlijn Sport is natuurlijk erg leuk als je van sport houdt.
Je wilt dan ook niet dat het na een jaartje stopt. Op het Rijnlands
Lyceum Sassenheim willen we dat ook niet. Daarom laten we
het sportprogramma doorlopen tot en met de bovenbouw. In
de volgende jaren verzorgt de school, naast
LEIDING GEVEN
het gebruikelijke aantal lessen lichamelijke
opvoeding, een uitgebreid programma van
sportieve activiteiten dat aansluit op de
bovenbouw van het havo en vwo.
Hoewel de schooljaren op het Rijnlands Lyceum
Sassenheim voorbij lijken te vliegen, duurt het nog
wel even voor je in de bovenbouw zit. Toch is het
goed om alvast te weten dat je daar het examen
vak Beweging, Sport en Maatschappij kunt
kiezen. Het programma in het vervolg van je
opleiding bouwt voort op dat van het eerste
jaar en geeft verbreding en verdieping.
Wanneer je geplaatst wilt worden in
onze Leerlijn Sport, maakt een
sporttest deel uit van de toelating.

PLAATSING
Het is mogelijk dat in één
brugklas verschillen typen leerlingen zitten. Leerlingen die
Sport kiezen, komen niet in een klas met alleen leerlingen
die voor Sport kiezen. Zij kunnen in dezelfde klas geplaatst
worden als leerlingen die voor Leerlijn Expressie of de
reguliere brugklas kiezen. Plaatsing gebeurt altijd in
zorgvuldig overleg met basisscholen.

„

KOSTEN EN OUDERPARTICIPATIE
We gaan regelmatig op stap naar sportclubs om daar de top te
zien sporten. En we gaan naar sportclinics buiten school, we
hebben daarvoor rijouders nodig
en we vragen dan ook de mede
CLINIC IN KLIMHAL
werking van de ouders van de
Leerlijn Sport.
Daarnaast vragen we topsporters
om naar onze school te komen
om een les te geven. Al dat leuks
kost natuurlijk geld. De verplichte
kosten voor de Leerlijn Sport staan
vermeld in de sheet Informatie. Je
kunt daar alvast voor gaan sparen.
Je kunt natuurlijk ook je ouders
lief aankijken.
Heeft u vragen over de Leerlijn
Sport, dan kunt u contact opnemen
met Nienke Kragtwijk, coördinator
Leerlijn Sport. Zij is bereikbaar via
telefoonnummer (0252) 243 070.

DE LEERLIJN SPORT IS NIET SPECIAAL VOOR TOPSPORTERS

