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Beste ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen van de Sportklas, 

Via deze weg informeer ik u over de 

voortgang met de sportklas. Ik vind het 

belangrijk dit te doen omdat u specifiek 

voor de sportklas heeft gekozen. 
  
SPORTKLAS ACTIVITEITEN 19-20 

Judo 

Zoals u weet hadden de leerlingen een 

aantal lessen gejudood. Via deze weg wil 

ik nogmaals onze leerling Sammy uit 4-

mavo bedanken voor haar hulp tijdens 

enkele lessen. Ik besef mij terdege dat 

de nieuwe AVG regels soms het plaatsen 

van een foto discutabel maken. Mocht u 

hier een opmerkingen over hebben dan 

hoor ik dat graag. 

  

 

Klimmen 

Het klimmen gebeurde in de Estafettehal 

en is altijd een heel spannende activiteit. 

Zoals u kunt zien weet u ook waarom: je 

bent namelijk met een 2-tal  

verantwoordelijk dat een derde veilig om 

hoog en omlaag kan klimmen. Dat 

noemen we ‘zekeren’. 

 

Door corona is de school dicht. De lessen 

zullen tot en met de meivakantie niet op 

school gegeven kunnen worden. Een van 

de laatste lessen die er specifiek voor de 

Sportklas was, was het 

rolstoelbasketballen. Onder begeleiding 

van een gastdocent, met beperkingen, 

mocht de klas het zelf ervaren.  
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Er werd ook gebadmintond met 

‘beperkingen’. 

 

Vlak daarna stopte de lessen. 

Ondertussen zijn er wel online lessen, 

maar voor het vak LO is dat best een 

lastig. We doen ons best!  

Sportklas ‘stage’ ‘t Venne 

In de planning stond dat de Sportklas op 

17 april mee zou gaan helpen op de 

basisschool ’t Venne met hun jaarlijkse 

sportdag. Zoals inmiddels bekend is zijn 

de scholen die dag dicht waardoor deze 

activiteit helaas niet kan doorgaan.  

 

Sportklas 2-daagse 

In de jaarplanning staat dat er op 

donderdag 4 en vrijdag 5 juni een sport-

tweedaagse plaats vindt. Op dit moment 

hebben wij geen idee of dat doorgang 

kan vinden. Wij wachten de 

berichtgeving van de overheid van 21 

april af om met die (nieuwe) informatie 

te kunnen bepalen of de tweedaagse 

doorgang kan gaan vinden.  

Snorkelen 

Deze activiteit stond ook in de planning 

maar de data stonden nog niet vast. 

Door de corona situatie is het voor de 

duikschool en de estafette (de 

accommodatie) nu niet te plannen. Wij 

hopen natuurlijk dat dit nog door kan 

gaan maar dat ligt, helaas, buiten onze 

macht. 

Beachvolleybal, free runnen en 

skateboarden 

Ook deze activiteiten stonden in de 

planning. Geen idee of dit nog aan bod 

kan komen omdat er gastdocenten voor 

zouden komen.  

ENQUETE   

Bij de aanmelding voor het HVC heeft u 

uw kind opgegeven voor de Sportklas. 

Zoals u wellicht nog weet was dit een 

nieuw vak dat wij wilden gaan 

aanbieden. De afgelopen jaren was 

gebleken dat er veel behoefte was voor 

dit extra vak. Meest voor de hand 

liggende reden was natuurlijk dat uw 

kind graag extra wilde bewegen. Om 

inzicht te krijgen hoe de leerlingen de 

sportklas tot nu toe hebben beleefd gaan 

wij een enquête uitzetten bij de 

leerlingen. Deze mail ik als bijlage mee.  

Kunt u uw kind deze enquête laten 

invullen? Wij zullen via de docent LO de 

leerlingen hierover informeren. 

In de bijlage staat hoe u ons over de 

antwoorden van uw kind kunt 

informeren. Dank u wel alvast! 

DEELNAME SPORTKLAS 2-MAVO 

SCHOOLJAAR 2020-2021? 

Ook in het tweede leerjaar van de mavo 

is er de mogelijkheid om deel te nemen 

aan de sportklas. Om inzicht te krijgen 

welke 1M3 leerlingen ook komend jaar 

voor de sportklas willen kiezen vragen 

wij u dit uiterlijk donderdag 16 april 

(16.00 uur) door te geven via een mail 

aan m.gunterman@hvc.nl. Wij denken 

dat het goed is dat u dit ook met uw kind 

bespreekt.  

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u 

meer informatie over de inhoud van het 

programma en de opbouw van de 

kosten*. Wij willen de huidige leerlingen 

uit 1M3 natuurlijk voorrang geven. Zodra 

wij weten wie dit zijn gaan we eventueel 

ook andere leerlingen vragen of ze willen 

deelnemen aan de sportklas 2-mavo.  

mailto:m.gunterman@hvc.nl
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Wij plannen op een later moment van dit 

schooljaar een informatie bijeenkomst 

voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

die interesse hebben getoond voor de 

Sportklas in 2-mavo. 

* PROGRAMMA EN KOSTEN 

SPORTKLAS 2 MAVO (2020-2021) 

Dit schooljaar zijn wij in het eerste 

leerjaar gestart met de sportklas. Ons 

doel was en blijft voor de tweede klas 

min of meer hetzelfde. Allereerst 

benoemen we nogmaals dat de sportklas 

toegankelijk is en blijft voor leerlingen 

die het leuk vinden om samen met 

elkaar extra te bewegen. Dus een 

topsport prestatie is niet het 

belangrijkste maar wel samen leuke 

uitdagende spannende en leerzame 

activiteiten beleven met activiteiten die 

in de reguliere LO lessen vrijwel niet 

extra aanbod kunnen komen. Dus je 

hoeft ook geen topsporter te zijn! 

De activiteiten zullen gaan aansluiten op 

de activiteiten in dit eerste jaar. Alleen 

gaan we verder waar we dit jaar bij 

verschillende activiteiten gebleven zijn. 

Dat zou gelden voor judo, trampoline 

springen, muurklimmen, tennis, 

snorkelen (als dat bevalt in het eerste 

jaar), een stage op een basisschool en/of 

sportclub, een sport 2 daagse en meer 

nadrukkelijker het zelfstandig 

voorbereiden en geven van kleine sport 

activiteiten tijdens de eigen LO lessen. 

Daarnaast zal er ook bij het vak 

Nederlands en informatiekunde een 

gedeelde samenwerkingsopdracht 

/werkstuk gemaakt gaan worden.    

 

Skireis 2021-2022 

Vanaf het schooljaar 21-22 organiseren 

we een skireis voor de leerlingen van de 

sportklas. Deze reis zal tweejaarlijks 

plaatsvinden. De leerlingen die volgend 

jaar in de sportklas 2 Mavo zitten willen 

we graag de kans bieden om die eerste 

keer mee te gaan. Hier wordt t.z.t. een  

spaarregeling voor opgezet. 

 

De kosten Sportklas 2 mavo (€ 120,-) 

zijn als volgt opgebouwd (let op: dit is 

een indicatie). 

WAT / WAARVOOR Kosten 

Zalen huur (Judo / 

trampoline), gastdocenten, 

huur materialen 

€ 20,- 

Sport 2 daagse € 70,- 

Shirt € 10,- 

Overig / extra on voorzien € 20,- 

TOTAAL € 120,- 

 

LO EN LO2 

In de lesurentabel hebben alle leerlingen 

op het HVC het vak LO (Lichamelijke 

Opvoeding) staan. Maar in de mavo kan 

er vanaf komend schooljaar in de derde 

klas van de mavo gekozen worden voor 

het LO2. LO2 betekent Lichamelijke 

Opvoeding 2. Dit vak is nieuw op het 

HVC en zal een volwaardig praktijk 

gericht examenvak worden. Als een 

leerling ooit naar de havo wilt 

overstappen kan dat ook met dit vak. In 

de havo heet alleen anders namelijk 

Bewegen Sport en Maatschappij (BSM).   

CONTACT? 

Mocht u specifieke zaken willen weten of 

heeft u een vraag mailt u dan naar 

m.gunterman@hvc.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Gunterman 
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