
Voor jou?
Even checken: 

   Jij hebt een mavo(kans) advies

  Jij bent gek op sporten en bewegen

  Jij werkt graag samen met anderen

Drie keer  ? Dan is de mavo Sportklas  
echt iets voor jou. 
(Oh ja... je hoeft niet goed in sport te zijn, je moet er plezier in hebben.)

Extra sport 
Als jij kiest voor de mavo Sportklas, 

dan krijg je in de eerste en de 
tweede klas twee extra sportlessen 

per week. ln die uren gaan wij 
met jou en de klas verschillende 

sportactiviteiten ondernemen, 
zoals trampoline springen, 
judo, tennis, boogschieten, 

muurklimmen en-veel-meer. Je 
gaat kennismaken met allerlei 

manieren van sporten en 
bewegen!

MAVO  

 SPORTKLAS 
Goed nieuws: op het HVC hebben we 

in de mavo-brugklas een Sportklas! 
Vanwege het succes is er ook volgend 

schooljaar de mogelijkheid om te 
kiezen voor de Sportklas. Dat belooft 

weer een super uitdagende klas te
worden voor leerlingen die  

graag en veel willen  
sporten.



Meld je aan!
Aanmelden voor de mavo Sportklas is eenvoudig. Op het aanmeldformulier van 
het HVC geef je dat aan op het daarvoor bestemde vakje. Daarna krijg je van ons 
bericht over de verdere procedure voor plaatsing in de Sportklas.

Vragen kun je altijd mailen naar  
Marc Gunterman, teamleider van de mavo 

m.gunterman@hvc.nl

Sportief  
programma
Sporten is al leuk en nu heb je extra lessen om 
nog meer sportieve dingen te doen. Zo doe 
je in het eerste jaar onder andere aan judo, 
tennis, trampolinespringen, muurklimmen en 
boogschieten. 
En dat is nog lang niet alles. Met de hele 
Sportklas ga je in de eerste klas ook twee 
dagen op sportkamp. Dit wordt heel 
bijzonder, het is meer dan zomaar kamperen! 
Wat verderop in het jaar leer je hoe je voor 
anderen een sportactiviteit organiseert. 
Daarvoor ga je één dag op stage.
In de tweede klas gaan we natuurlijk door met 
de verschillende sporten en activiteiten. Ook 
in de tweede klas willen we een aantal dagen 
op sportkamp!

Alles op een rij
• Je bent gemotiveerd om extra te sporten.

• Je wilt nieuwe sporten leren kennen.
• Je wilt leren sportactiviteiten  
te organiseren en uit te voeren.

• Je vindt het leuk om met je  
klasgenoten ook buiten  
schooltijd aan sportieve  

opdrachten te werken.

Kosten
Let op: als je kiest voor de Sportklas, is dat in principe voor twee jaar.   
Zo werken we samen aan een goede opleiding. Om een aantrekkelijk  
en degelijk programma aan te bieden zijn er extra kosten voor de huur  
van accommodaties en kosten voor bijzondere, sportieve activiteiten.
• Voor het eerste jaar zijn de extra kosten € 120,-,  

waarvan € 60,- voor een sportkamp.
• Voor het tweede jaar zijn de extra kosten vanwege  

het (winter)sportkamp mogelijk circa € 450,-.
 Hiervoor zal een betalingsregeling in termijnen mogelijk zijn.
• Alle Sportklassers krijgen het HVC-sportshirt.

Samenwerken
Samenwerken, ook dat hoort erbij. In de Sportklas krijg je regelmatig 
opdrachten die je met een groepje gaat uitvoeren. Samen sporten is fun!
Tussen al die actie en sport door hebben we aandacht voor specifieke 
onderwerpen die te maken hebben met sporten en bewegen. Zo leer je 
meer over spelregels, het leiden van een wedstrijd, leer je meer over je 
lichaam, het geven van een warming up en veilig en sportief bezig zijn.

Intake
De docenten van de mavo 
Sportklas willen graag van tevoren 
weten wie jij bent en waarom jij 
in deze klas wilt komen. Jij en het 
HVC moeten zeker weten dat onze 
Sportklas echt bij jou past.
Daarom is er een intake. Maar 
weet je wat? Meld je eerst aan, 
dan hoor je vanzelf meer over de 
intakeprocedure.

MAVO  

 SPORTKLAS 


