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Heerenveen, 7 juli 2010

Beleid Sportstimuleringstraject (SST) OSG Sevenwolden.
Doel
Door middel van het sportvriendelijke traject het voor leerlingen mogelijk maken om naast hun
schoolcarrière in hun tak van sport op een zo hoog mogelijk niveau te presteren.
Het gaat hierbij om leerlingen die:
sporttalent zijn;
beduidend meer trainingsuren dan normaal maken;
op een – voor die leeftijd – hoog niveau spelen/ presteren, maar niet in aanmerking komen
voor een LOOT-status.
Uitvoering Sportvriendelijk-traject
Onderbouw
Formeren van sporttalentklassen
Voorwaarde voor plaatsing in de sporttalentklas:
leerlingen hebben een LOOT-status;
leerlingen hebben een regiotalent-status (toegekend door het Olympisch Steunpunt= TSN);
leerlingen met een minimale trainingsbelasting van 10 uur/week.
Faciliteiten Onderbouw/Sporttalentklassen:
LO wordt ingevuld door sportspecifieke trainingen onder verantwoordelijkheid van docent
LO/Centraal LOOT-coördinator. Hierbij wordt geen vrijstelling gegeven voor LO, maar wordt
dit vak met een voldoende (= cijfer 7) afgetekend. De kerndoelen onderbouw van het vak
LO worden gerealiseerd.
Gecomprimeerd aanbieden van vakken muziek en beeldende vorming, waarbij de
kerndoelen onderbouw van de deze vakken/leergebieden worden gerealiseerd.
In overleg met LOOT-coördinator van locatie kunnen toetsen de dag na een belangrijk
activiteit/evenement worden verplaatst, mits een week van tevoren aangekondigd.
Bovenbouw VMBO en HAVO/VWO
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sportvriendelijke-traject:
leerlingen hebben een regiotalent-status (toegekend door het Olympisch Steunpunt= TSN);
registratie via de school (LOOT-coördinator).
Faciliteiten Bovenbouw:
De leerling krijgt de mogelijkheid onder lestijd (tot een maximum van 10 dagen) deel te
nemen aan bepaalde sportactiviteiten onder de voorwaarde dat de verzuimde onderwijstijd
op een ander moment ingehaald wordt (zodat de wettelijke verplichte onderwijstijd wordt
gehaald). Hiertoe dient door de ouders een verzoek ingediend te worden.
In overleg met LOOT-coördinator van locatie kunnen toetsen de dag na een belangrijk
activiteit/evenement worden verplaatst, mits een week van tevoren aangekondigd.
Trainen onder schooltijd met een maximum van 6 lesuren per week. Deze uren moeten
volledig worden gecompenseerd d.m.v. volgen van lessen in andere klassen/groepen of
door zelfstudie in de mediatheek.
LO wordt ingevuld door sportspecifieke trainingen onder verantwoordelijkheid van docent
LO/Centraal LOOT-coördinator. Hierbij wordt geen vrijstelling gegeven voor LO, maar wordt
dit vak met een voldoende (= cijfer 6) afgetekend.
Bovenstaande faciliteiten komen te vervallen als naar oordeel van het docententeam de
onderwijsprestaties achterblijven en/of onvoldoende zijn. De schoolprestaties worden per
kwartaal beoordeeld, ook de faciliteiten worden daarmee per kwartaal wel/niet toegekend of
aangepast.

