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Sfeerimpressie via social
media

> De SportGroep is te vinden op Instagram, Facebook 
en Tiktok via @sportklasrsgnoveluwe (instagram)
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Wat is de SportGroep?

> 3 uur achter elkaar sportorriëntatie
> Zowel verbredende als verdiepende lessen
> Leerlingen zo breed mogelijk kennis laten maken 
met de sportwereld
> Vaak les van de sportdocent, soms gastdocenten
> Gericht op vaardigheden
> We zijn een groep
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Doel van de SportGroep

> Kerndoelen: samenwerken, doorzetten, open 
leerhouding, inzicht in eigen kunnen

> Tijdens de lessen werken aan deze doelen
> Maatschappelijk betrokken
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SportGroep is voor 
leerlingen die…

> Sporten leuk vinden
> Er voor open staan om verschillende sporten uit te 
proberen
> Teamspeler zijn of willen worden
> Bereid zijn om zich in te zetten en te willen verbeteren 
op het gebied van sport
> Je hoeft geen topsporter te zijn voor de SportGroep
maar je bent wel welkom
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Programma

> Blokken van 2 – 4 weken
> Verdieping en verbreding
> Lessen op school of op locatie
> Praktische insteek met soms wat theorie erbij
> In klas 1 een groot project
> Starten in klas 1 met kennismakingskamp
> Demo doe avonden
> Ouderbijdrage €150,- per schooljaar voor kamp, 
clinics, e.d.
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Projecten

> Verschillende projecten, passend bij de groep
> Vaardigheden als plannen, organiseren, presenteren, 
doorzetten

> Studio sportklas
> Evenementenbureau
> Circus
> Survivalrun organiseren en begeleiden
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Samenwerking

> Samenwerking met ‘t Atrium in Amersfoort
> Ieder leerjaar een gezamenlijke sportdag
> Samen de kwaliteit hoog houden
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Vragen?

Neem gerust contact op

m.brethouwer@rsgnov.nl

0578-612094 > vragen naar iemand van de Sportgroep

mailto:m.brethouwer@rsgnov.nl

