
De sportieve school

Sportief, sportiever, sportiefst 
op het Thomas a Kempis College
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Wie sportief is, is op het TaK o
p de ju iste plek. Je maakt er kennis met

allerlei sporten. Of je nu hobbyist bent of je beroep wilt maken van sport:

iedereen kan meedoen. Ben jij liever toeschouwer? Dan vinden we het

leuk als je onze sporters komt aanmoedigen! 

En niet onbelangrijk: sportief zijn is wat anders dan alleen maar 

willen sporten. Je sportief opst
ellen helpt om met elkaar in een goede

sfeer te leren! Bij ons leer in je groepjes samenwerken, je afspraken

nakomen en gebruikmaken van elkaars sterke punten. 

Leren is een uitdaging. Daarom krijg je een vaste coach, waarmee 

je steeds contact hebt. Ook kun je een vak waar je goed in bent op 

een hoger niveau volgen. Het Thomas a K empis College vindt het 

belangrijk dat je duidelijke lestijden hebt. Daarom hebben wij 

daar vaste afspraken over. Z o weet je precies waar je aan toe bent. 

Vanzelfsprekend krijg je op het Thomas a K empis College, net als op

andere scholen, gewone lessen bewegingsonderwijs. Maar wij doen méér!
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Voor álle leerlingen hebben we Mijn TAK van Sport. Naast je gewone sportlessen maak
je bij Mijn TAK van Sport kennis met verschillende soorten sport. Elke 4 weken iets 
anders om te ontdekken welke sport bij jou past. Het Thomas a Kempis College werkt
samen met allerlei verenigingen en clubs, zodat jij je kunt oriënteren of verdiepen in
de tak van sport van jouw keuze. ‘Mijn TAK van Sport’ is bedoeld om je te leren met 
plezier een leven lang te blijven bewegen en je de kans te geven om met allerlei sporten
kennis te maken. Het leuke is dat je al je ervaringen meeneemt in je ‘sportfolio’. Mijn
TAK van Sport is verplicht voor alle leerlingen, ook voor de leerlingen die Sport4You of
de Sportklassen volgen. 

Duur
Je hebt elke week 2 uur bewegingsonderwijs (gymles) en 2 uur Mijn TAK van Sport.

Kosten
Aan Mijn TAK van Sport zijn geen extra kosten verbonden.

Mijn TAK van Sport
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Is sport jouw hobby? Dan kun je bij ons kiezen voor Sport4You! Je krijgt de kans om 
superveel sporten zelf uit te proberen. Zoals paardrijden, skaten, beachsoccer, ATB’en,
volleybal, basketbal, tafeltennis en nog veel meer. Naast zelf veel sporten ervaar je ook
hoe het is om samen te sporten. En we vinden het belangrijk dat je een goed beeld
krijgt van het belang en de plek van sport in onze maatschappij. Daarom besteden we
bij Sport4You ook aandacht aan gehandicaptensport, topsport en breedtesport

Duur
Sport4You heb je 2 lesuren per week.

Kosten
Als je deel wilt nemen aan Sport4You betalen je ouders € 125,- incl. trainingspak en
Sport4You-shirt.

Sport4You
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Wil je later van sport je beroep maken? Dan is de sportklas een opstapje naar jouw
toekomst in de sport. Je doet mee met de lessen bewegingsonderwijs, Mijn TAK van
Sport, Sport4You én twee lessen sportklas. In jouw hele programma maak je niet alleen
kennis met allerlei takken van sport, maar je leert ook organiseren en leiding geven. 
Je doet een sportgerichte maatschappelijke stage. Ga je na de tweede klas -met alle
extra's van de sportklas op zak- naar de bovenbouw dan kun je bij TalentStad (3 en 4 vmbo)
kiezen voor SDV, (Sport, Dienstverlening & Veiligheid) of LO 2. LO 2 is een keuzevak,
zodat je eindexamen in Bewegingsonderwijs kunt doen. Op de havo en het vwo kun je
kiezen voor BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij. Wie de sportklas heeft gedaan
heeft voorrang op sommige vervolgopleidingen in de sport op mbo- of hbo-niveau.

Duur
Opgeteld (Bewegingsonderwijs, Mijn TAK van Sport, Sport4You en Sportklas) ben je 
8 lessen per week met sport bezig.

Kosten
Als je deel wilt nemen aan de Sportklas betalen je ouders naast het bedrag voor
Sport4You (€ 125,- incl. trainingspak) een extra bijdrage van € 25,- voor de kosten van
de sportklas. Je krijgt het speciale Sportklas-shirt.

Sportklas
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Ben jij een topsporter? Dan kun je leren en sporten op hoog niveau combineren. 
Tenslotte bieden wij, als LOOT-school, topsporters bij het Thomas a Kempis College en
bij het Centre for Sports and Education de mogelijkheid om sporten op hoog niveau te
combineren met leren. Naast een speciale begeleiding door de topsportcoördinatoren
krijgen topsporters extra faciliteiten om hun sport met school te kunnen combineren.

Duur
De topsportbegeleiding kun je gedurende je hele schoolloopbaan behouden. 
De intensiviteit van de begeleiding hangt af van jouw behoeften.

Kosten
Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan de topsportbegeleiding. Wel moet je
aan voorwaarden voldoen om voor de begeleiding in aanmerking te komen.

Topsport!

6

2010057 TAK brochure Sport  04-02-2009  13:09  Pagina 6



Toelichting
b/k: brugklas basisberoepsgerichte leerweg/kaderberoepsgerichte leerweg
k/t: brugklas kaderberoepsgerichte leerweg/theoretische leerweg
t/h: brugklas theoretische leerweg/havo
h/v: brugklas havo/vwo

• Het groene gedeelte is voor alle eerste klassen.
• De verschillen tussen de reguliere 1e klas en de sportstroom zit in de vakken: 

beeldende vorming, drama en muziek.
• Je kunt kiezen voor sport4you, zonder sportklas én voor sport4you mét sportklas. 
• Havo/vwo mét sportklas betekent 1 uur beeldende vorming. Zonder sportklas krijg je

2 uur beeldende vorming.

Leerjaar 1 Iedereen Mét Sport4You en met sportklas

Vak b/k k/t t/h h/v b/k k/t t/h h/v

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4

Engels 3 3 3 3 3 3 3 3

Frans 2 2 2 2 2 2

KCV met Latijn 2 2

Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2

Wiskunde 4 4 4 4 4 4 4 4

Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2

Techniek 4 3 3 2 4 3 3 2

Ontdek je Talent! 1 1 1 1 1 1 1 1

Beeldende vorm. 2 2 2 2 2 2 2 1 of 2

Drama 2 2 2 2 1 1 1 1

Muziek 2 2 2 2 1 1 1 1

Bewegingsonderwijs 2 2 2 2 2 2 2 2

Mijn TAK van Sport 2 2 2 2 2 2 2 2

Sport4You lessen 2 2 2 2

Sportklasproject 2 2 2 2

Mentoruren, 5x1/2 u 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

35,3 36,33 36,33 37,33 37,33 38,33 38,33 37,33 / 38,33
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Lessentabel
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