Inventarisatie voorzieningen voor talenten en topsporters
Naam onderwijsinstelling:
Naam contactpersoon:
Functie:
Beschikbare tijd (per jaar):
Beschikt over eigen ruimte:
Aantal talenten op school :

Koningin Wilhelmina College
xxx
coördinator Sporttalenten
40 klokuren
ja, gedeeltelijk
minimaal 10 leerlingen

Welke faciliteiten biedt het KWC specifiek aan voor sporttalenten/ topsporters?
Begeleiding door coördinator Sporttalenten










Aparte aanstelling coördinator Sporttalenten
Gebruik intake/aanmeldingsformulier
Intakegesprek begin schooljaar
Voortgang/begeleidingsgesprek (tijdens schooljaar; min. 1x per jaar)
Gesprek alleen met talent/leerling
Gesprek met ouder(s) over sport en studie
Jaarlijkse inventarisatie aanwezig sporttalent
Volgen van de sportprestaties
Regelmatig kijken bij training en/ of wedstrijden – indien mogelijk

Verlofregeling
 Verlofregeling voor wedstrijden rondom het weekend (vrijdag/maandag)
 Verlofregeling voor trainingen (eerder weg/ later in de les)
 Verlofregeling voor trainingsstage en/ of wedstrijden buiten de vakanties
Begeleiding leerling
 Huiswerk/studiebegeleiding
 Aparte ruimte om huiswerk te maken
 Invulling tussenuren om huiswerk/ studietaken te doen
 Leerprocesbegeleiding/ hulp bij planningen
 Bijspijkerlessen/ extra lessen door leerlingen (bij gemiste lessen) – gebruik maken
van Leerlingen-helpen-leerlingen
 Mogelijke extra ondersteuning door docenten tijdens KWC- en KWT-uren
Studie
 Verplaatsen van toetsen
 Uitstel van huiswerk
 Studietaken/vervangende opdrachten
 Eventueel gespreide examinering (indien mogelijk)
Lesrooster
 Beperkte roosteraanpassingen
 Rooster op maat samenstellen (indien mogelijk)
 Vrijstellingen voor bepaalde (indien mogelijk)

Overig






Regeling voor topsporters en sporttalenten opgenomen in beleid van de school
Breed draagvlak binnen de school aanwezig
Topsportregeling benoemd in schoolgids, vanaf 2017-2018
Aanwezig sporttalent/ topsportregeling wordt ingezet in de pr
PR: Sport’wall’ of Fame in de school met foto’s sporttalenten

Topsport Gelderland (TG)
 Coördinator Sporttalenten = contactpersoon voor TG
 Deelname jaarlijks voortgangsgesprek met talentbegeleider
 Talentlijst school wordt gemaild naar talentbegeleider
 Onderscheid tussen een geregistreerde talent/ topsporter bij TG en een andere
sporter inzake voorzieningen
 Communicatie over begeleiding van een geregistreerde talentleerling met
talentbegeleider

Bovenstaande inventarisatie is gemaakt door de werkgroep Sporttalenten in januari 2017.
Jaarlijks zullen we deze inventarisatie opnieuw tegen het licht houden, zodat we mogelijke
aanpassingen kunnen doen.
Werkgroep Sporttalenten

Culemborg, januari 2017

