Ben jij een fanatieke topsporter?

Topsport en
studie op
CVO ’t Gooi

Ben jij een fanatieke topsporter?
Dan kunnen de scholen van CVO ’t Gooi wat voor jou
betekenen. Topsport kost veel tijd en energie. Goede
begeleiding is daarom erg belangrijk. Bij de sport, maar
zeker ook bij de studie.

Een LOOT-leerling uitgelicht.

Paula de Man, 4 vwo (tennis):
‘In 2008 ben ik van een gewone middelbare school
overgestapt naar het Comenius College, omdat dit een
school is die mij meer vrijstellingen kan bieden om te
kunnen trainen en toernooien te spelen. Tot nu toe ben ik
zeer tevreden over hoe de samenwerking verloopt. Door de
medewerking van de docenten lukt het mij om goed te
presteren op school en het maximale uit mijn sport te halen.
Ik krijg uitstel voor opdrachten als ik dat nodig heb en als ik
dat op tijd aanvraag bij mijn leraar. Door het wisselende
kwartaalrooster mis ik soms wel eens een les, omdat ik dan
moet trainen. Ik heb ook het geluk, dat ik twee keer
‘s ochtends voor schooltijd al kan trainen vlakbij school.
Al met al ben ik blij met deze overstap.’

CVO ’t Gooi wil talentvolle sporters graag helpen om het
beste uit zichzelf te halen op beide gebieden.
Al vele jaren zijn het Comenius College, De Savornin
Lohman, Hilfertsheem-Beatrix en College de OpMaat
topsportvriendelijk en bieden zij jonge talenten speciale
faciliteiten om sport en studie zo optimaal mogelijk te
kunnen combineren.
Met de in 2006 verkregen LOOT-status* zijn deze faciliteiten
aanzienlijk uitgebreid. Naast roosteraanpassingen en de
beschikbaarheid van een topsportbegeleider behoren ook
structurele vrijstellingen en zelfs een gespreid eindexamen
tot de mogelijkheden.
Met een persoonlijke aanpak en het verzorgen van
maatwerk voor iedere LOOT-leerling kan CVO ‘t Gooi de
combinatie van onderwijs en topsport voor talentvolle
sporters uit de regio dicht bij huis realiseren.

Waterpoloërs, skiërs, schaatsers, honkballers, hockeyers,
voetballers, badmintonners en vele andere sporters kunnen
met de LOOT-status gebruik maken van speciale faciliteiten
om zowel in hun studie als in hun sport het maximaal
haalbare te bereiken!
* Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport
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Daniël Sabanovic, oud-leerling van het Comenius
College en oud-wereldkampioen karate, adviseert de
school hoe topsport en studie goed op elkaar
afgestemd kunnen worden:

‘De combinatie sport en studie vereist enorm
veel planning en discipline om die planning uit
te voeren. Dat is en blijft dan ook voor een
groot gedeelte je eigen verantwoordelijkheid.’
‘Door goed met de leraren te blijven
communiceren, kom je samen altijd wel tot
een oplossing.’

‘Ik zou het geweldig vinden als één van onze
sporters in de toekomst op het hoogste
niveau zou schitteren!’
Jerry van Room,
LOOT-begeleider De Savornin Lohman

‘De combinatie van studie en sport is zwaar
maar ik zou het niet anders willen! Juist door
die combinatie voel ik me goed.’
Nicole de Raaij, 3 havo (skiën)

‘Sinds dit jaar zit ik op een LOOT-school.
Hierdoor zijn school en sport veel beter te
combineren.’
Nils Kroon, 6 vwo (wakeboarden)

Wanneer kom je in aanmerking
voor de LOOT-status?
Kijk op www.cvogooi.nl

Meer weten?
Neem contact op met de LOOT-begeleider van de
vestiging:
Comenius College
Duncan Bax (tevens LOOT-coördinator CVO ‘t Gooi)
E-mail: loot@comeniusnet.nl
Tel.:035-6215751
De Savornin Lohman
Jerry van Room
E-mail: loot@savorninlohman.nl

Tel.: 035-6240261

Hilfertsheem Beatrix en College de OpMaat
Alwin Truin
E-mail: loot@hilfertsheem.nl
Tel.: 035-6831557

