Nieuwsbericht 1 Sportklas 1M3 2020-2021
Beste ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen van de Sportklas,

zijn afhankelijk van de beschikbaarheid
van accommodaties en gastdocenten die
tijdens de lessen activiteiten gaan
verzorgen.
De eerste activiteit is inmiddels gestart
met Beachvolleyballen in Hoofddorp.

Via deze weg wil ik u informeren over de
voortgang met de sportklas. Ik vind dit
belangrijk om te doen omdat u en uw
kind specifiek voor de sportklas hebben
gekozen.
VOORSTELLEN
Klas 1M3 heeft 5 lessen LO (Lichamelijke
Opvoeding) per week in hun lesrooster
staan. De andere 1-mavo klassen
hebben 3 lessen LO. De 5 lessen worden
verzorgt door heer J. Hoogland en de
heer J. Kooistra. Zij zijn al heel wat jaren
docenten LO op het HVC. Ook geven zij
andere vakken die met LO te maken
hebben. Bijvoorbeeld talent programma’s
Sport en Bewegen of de vakken BSM en
LO2. BSM staat voor Bewegen Sport en
Maatschappij. LO2 staat voor
Lichamelijke Opvoeding 2. Dit zijn
(keuze)examenvakken in de mavo en
havo en het vwo. Kortom twee zeer
ervaren docenten.

Na de herfstvakantie wanneer het weer
minder goed is, worden de lessen binnen
gegeven. In oktober en november gaat
de klas judoën. Dat doen ze bij de
judoschool Judo Yushi.

START SCHOOLJAAR
In de sportklas zitten 25 leerlingen. Ik
ben bijzonder trots dat zo veel leerlingen
specifiek hiervoor gekozen hebben.
Vanaf volgende week is de heer Kooistra
drie weken met bijzonder verlof. Die
lessen kunnen niet doorgaan. De
leerlingen zien dat vanzelf omdat een
aantal lessen ‘verdwijnen’.

Deze judoschool ligt naast onze school.
Ook zal er trampoline springen op het
programma staan. Deze lessenreeks
zullen de leerlingen afsluiten met een les
bij Freestyle gymnastic in Nieuw-Vennep.

SPORTKLAS SHIRT
Binnenkort krijgen de leerlingen hun
sportklas shirt. Deze zijn in bestelling.
In het najaar staat ook de activiteiten
snorkelen / duiken op het programma.
Dit is een bijzondere activiteit omdat
veiligheid hier heel erg belangrijk is want
je bent immers onderwater. Wij zijn
hierover in overleg met een erkende
duikschool BubbleBees in Nieuw-Vennep
die deze activiteit gaat verzorgen.

VERWACHTINGEN
U en uw kind hebben vast
verwachtingen. In de flyer die u heeft
gehad hebben wij beschreven wat we dit
schooljaar allemaal gaan doen. Het lijkt
mij daarom goed hier een aantal keren
per jaar iets over te melden. Maar vraag
er zelf bij uw kind ook naar.
PROGRAMMA
De eerste weken staan altijd in het teken
van elkaar leren kennen. De planning
van activiteiten is onder voorbehoud. We

1

Nieuwsbericht 1 Sportklas 1M3 2020-2021
U krijgt voor dit bedrag een
betalingsverzoek.
CONTACT?
Mocht u specifieke zaken willen weten of
heeft u een vraag dan kunt u contact
opnemen met mij. Mijn e-mailadres is:
m.gunterman@hvc.nl .
Met vriendelijke groet,

Zodra er meer bekend is, zal ik u
hierover informeren.
Via volgende nieuwsberichten houden wij
u verder op de hoogte wat er op het
programma komt.

Marc Gunterman
Herbert Vissers College

RESULTATEN
Uw kind heeft gekozen voor de
sportklas. Normaal krijgen leerlingen
cijfers voor alle vakken. Voor de
extra uren LO aan deze klas gaan wij
geen extra cijfers geven. Wij vinden
het veel belangrijker dat we samen
de doelen van de sportklas behalen:
het samen werken, bijzondere
sportactiviteiten organiseren, het
zelfstandig opdrachten kunnen gaan
uitvoeren en extra aandacht vragen
wij voor een bepaalde sport-attitude.
KOSTEN SPORTKLAS 1-MAVO
Voor deelname aan de sportklas wordt
een vergoeding gevraagd. Hieronder ziet
u hoe de begroting is opgebouwd.
WAT / WAARVOOR

Kosten

Accommodatie huur
(Beachvolleybal, Judo /
trampoline, zwembad ed.),
gastdocenten, huur
materialen

€ 35,-

Sport 2 daagse

€ 70,-

Shirt

€ 10,-

Overig / extra on voorzien

€ 5,-

TOTAAL

€ 120,-
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