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Comenius Sportief
Sport en school op het hoogste niveau
Het Comenius College staat bekend om zijn
aantrekkelijke sportprofiel. Samen met de andere
scholen van CVO ’t Gooi hebben we van de minister de
unieke status gekregen van Topsport Talentschool.
Uiteraard krijgen alle leerlingen sport en daarnaast
kunnen zij ook kiezen voor modules zoals spel, atletiek
of zelfverdediging. Havoleerlingen kunnen het vak
Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in hun pakket
opnemen. Vwo-leerlingen doen als onderdeel van de
Comenius Academie onderzoek op de faculteit
Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit.
Je kunt regelmatig meedoen aan schooltoernooien voor
bijvoorbeeld schaatsen, voetbal, basketbal, hockey en
schaken. Bij de sportoriëntatie in de examenklas leer je
kennismaken met allerlei sporten buiten de school.
Bovenbouwleerlingen kunnen in december mee met
een fantastische skireis naar Oostenrijk.

sportevenement organiseert en waar je dan allemaal op
moet letten. Kortom, je bent niet alleen sporter maar
ook instructeur, scheidsrechter en organisator.

Comenius Campus

Het Comenius College beschikt over een prachtige
binnen- en buitenaccommodatie. Buiten kun je sporten
op de grote grasvelden, in het Corversbos of op de
tennisbanen die in een echte winter worden
omgebouwd tot ijsbaan. Binnen hebben we drie mooie
sportzalen, een prachtige fitnessruimte en een ruime
dans- en zelfverdedigingszaal. Dat maakt onze school
uniek!
Als je van sport houdt, kies je voor het Comenius
College!

BSM: een sportieve keuze!

Ben je havoleerling en wil je naast de gewone sport
lessen graag meer met sport bezig zijn? Kies dan in de
bovenbouw van de havo het vak Bewegen, Sport en
Maatschappij. Bij dit vak gaat het om verdieping en
verbreding van sport. Je komt meer te weten over de
achtergronden van sportbeoefening. Je leert kijken naar
bewegen. Hoe je een lesplan maakt en hoe je het
overbrengt op een groep. Ook leer je hoe je een
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‘Het Comenius College biedt mij alle mogelijkheden
om optimaal te sporten en ik voel me ook hier in
Hilversum als een vis in het water. De manier waarop
ik ben opgevangen door jullie vind ik bijzonder. ‘
Romy Pansters (3 mavo); geplaatst voor de
Paralympische Spelen 2012, onderdeel zwemmen

Comenius Sportief
Topsport Talentschool

Presteer jij graag op het hoogste niveau? Dan kies je
voor het Comenius College!
Als Topsport Talentschool (voorheen LOOT) stelt het
Comenius College jonge topsporttalenten in staat om
sport en school op het hoogste niveau te combineren.

Als je beschikt over de LOOT-status, kun je gebruik
maken van een aantal extra faciliteiten, bijvoorbeeld
vrijstellingen voor bepaalde vakken en de mogelijkheid
om het examen in de tijd te spreiden. Zie hiervoor ook
onze website www.comenius-hilversum.nl.
Daarnaast biedt het Comenius College de gelegenheid
om voor, tijdens of na schooltijd te trainen in de
hypermoderne fitnessruimte naast de studieruimte
voor LOOT-leerlingen.
Het Comenius College is aangesloten bij:
- Stichting LOOT, met alle Topsport Talentscholen
(www.stichtingloot.nl)
- Vereniging Sport Utrecht / Olympisch Netwerk
Midden Nederland (www.sportutrecht.nl)
Daarnaast werken wij in en buiten school samen met:
- FC Utrecht
- Baseball Academy Scimitars
- Rugby Academy MiddenOost
Maar ook andere topsporters zoals schaatsers, surfers,
zeilers, zwemmers, hockeyers, tennissers, waterpoloërs,
roeiers en ruiters voelen zich bij ons op hun plek.
Het Comenius College heeft veel ervaring met deze
specifieke groep leerlingen. Samen boeken we
uitstekende resultaten. Zo zie je hoe topsport en leren
kunnen samengaan!

Meer weten?

Duncan Bax (LOOT-coördinator) LOOT@comeniusnet.nl
* LOOT: Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport
Door zijn ruime ervaring met topsporttalenten heeft
het Comenius College in de afgelopen jaren bewezen
dat (top)sport en studie uitstekend samen kunnen!
Om studie en sport te kunnen combineren, beschikt het
Comenius College als Topsport Talentschool over veel
wettelijk vastgelegde faciliteiten. Samen met de
LOOT*-begeleider kijk je naar de meest ideale manier
om sport en school te kunnen combineren. Een stukje
maatwerk!

Als je vant,
sport houdoor
kies je v nius
het C omee!
C olleg
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