
  Sportklas nieuwsbericht 1 2019-2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen van de Sportklas, 

Via deze weg wil ik u informeren over de 

voortgang met de sportklas. Ik vind het 

belangrijk dit te doen omdat u specifiek 

voor de sportklas heeft gekozen. 
  
VOORSTELLEN  

Klas 1M3 heeft 5 lessen LO (Lichamelijke 

Opvoeding). 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 het vak BSM 

(Bewegen Sport en Maatschappij). Dit is 

een (keuze)examenvak in de Havo en 

het VWO. 

 

SPORTKLAS SHIRT 

Deze foto is gemaakt vlak na het 

uitreiken van de shirts. 

 

 
  
START SCHOOLJAAR 

In de sportklas zitten 27 leerlingen. Ik 

ben bijzonder trots dat zo veel leerlingen 

specifiek hiervoor gekozen hebben. Zoals 

ik eerder in een bericht aan u heb 

geschreven, verliep de start van het 

schooljaar anders dan normaal. Hoewel 

het lesrooster bij de start van het 

schooljaar altijd aangepast wordt (door 

kampen en dergelijke) was de heer 

Kooistra ook drie weken met verlof. Maar 

ondertussen worden alle 5 de lessen 

iedere week gegeven en komen we echt 

goed op gang. 

VERWACHTINGEN  

U heeft verwachtingen. In de flyer die u 

heeft gehad hebben wij beschreven wat 

we dit schooljaar allemaal gaan doen. 

Het lijkt mij goed hier een aantal keren 

per jaar iets over te melden. Maar vraag 

er zelf bij uw kind ook naar. 

Nu het weer minder goed is worden de 

lessen binnen gegeven. Op dinsdag 12, 

19 en 26 november gaan de docenten 

met de klas judoën. Dat doen ze bij de 

judoschool Judo Yushi! Dat ligt naast 

onze school. Daarbij krijgen ze twee keer 

assistentie van Sammy Beelen: ons 

judotalent uit de vierde klas van de 

mavo.  

Op de woensdagen gaan we de komende 

weken turnen (trampoline springen). 

Deze lessenreeks zullen we afsluiten met 

een les bij Freestyle gymnastics in 

Nieuw-Vennep.  
Via volgende nieuwsberichten houden wij 

u verder op de hoogte wat er op het  

programma komt. 

 

 

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, 

het zelfstandig opdrachten kunnen gaan 

uitvoeren en extra aandacht vragen wij 

voor een bepaalde sport-attitude.  
  
CONTACT? 

Mocht u specifieke zaken willen weten of 

heeft u een vraag dan kunt u contact 

opnemen met ons. Dat gaat het 

makkelijkst via de mail. Mailt u dan met 

J.hoogland@hvc.nl of J.kooistra@hvc.nl. 
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