Aanmelding topsporttalenten Topsport Talentschool OSG Sevenwolden.
OSG Sevenwolden is al vele jaren een Topsport Talentschool en biedt zowel onderwijs voor leerlingen die
affiniteit hebben met sport als voor talentvolle (top)sporters.
Leerlingen met affiniteit met sport klas 1 t/m 3 mavo, havo, vwo.
De SportLifeStyle-stroom (SLS)op de locatie Buitenbaan, OSG Sevenwolden biedt deze sportieve leerlingen een
uitdagend onderwijs- en sportprogramma. Wij bieden in klas 1 t/m 3 SLS onderwijs aan voor leerlingen op
niveau mavo, havo en vwo. Na drie jaar SportLifeStyle-onderwijs stromen de havo/vwo-leerlingen door naar
OSG Sevenwolden locatie Fedde Schurer, waar de leerling na 2 jaar havo of 3 jaar vwo opgaat voor het examen
(2e fase-onderwijs). Voor de mavo-leerlingen geldt dat zij na drie jaar SportLifeStyle instromen in mavo-4 en
opgaan voor het examen.
Leerlingen met talent voor sport.
Om talent- en topsporters een helpende hand te reiken, bieden wij deze leerlingen een aantal faciliteiten aan.
De faciliteiten hangen af van de noodzaak ervan. Naarmate het niveau waarop de leerling actief is toeneemt,
nemen de extra mogelijkheden ook toe.
Faciliteiten:
• Een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden;
• (Gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken;
• Uitstel of aanpassing van toetsen;
• Uitstel of vermindering van huiswerk;
• Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m. trainingen en wedstrijden, weg te
werken;
• Begeleiding van een LOOT-begeleider en/of studiecoach (TAN);
• Gespreid examen over twee schooljaren.
We kennen twee categorieën binnen talent- en topsporters:
1. Sporters zonder status vanuit de sportbond en deelnemers sporttalentgroepen.
2. Sporters met status vanuit de sportbond, ook wel NOC*NSF statusleerlingen of topsporttalenten
genoemd.
Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een status vanuit de bond? De sportbond beoordeeld op grond
van door de bond gehanteerde criteria of een sporter in aanmerking komt voor een status.
Minimale voorwaarde voor aanmelding als NOC*NSF statusleerling is een Belofte status toegekend door de
sportbond. Om na te gaan of een leerling hieraan voldoet, vraagt de school advies bij Topsport NOORD en
NOC*NSF.
NOC*NSF statusleerlingen en deelnemers aan de sporttalentgroepen (samenwerkingsovereenkomst met OSG
Sevenwolden) onderwijs volgend in klas 1 t/m 3 worden geplaatst in SLS-stroom aan de Buitenbaan (mavo,
havo, atheneum), het Kei College (basisberoepsgerichte-en kaderberoepsgerichte leerweg)* of Gymnasium
aan het Fedde Schurer. (*mogelijkheden onderwijsstromen worden bij een intake besproken).
Leerlingen klas 4 en hoger worden geplaatst in reguliere klassen (SLS houdt op na klas 3). Op het
aanmeldingsformulier wordt aangegeven bij welke sporttalentgroep de leerling/sporter deelnemer is en/of
welke status de bond heeft afgegeven aan de sporter. In samenwerkingsovereenkomsten zijn afspraken
gemaakt tussen OSG Sevenwolden en de verschillende sporttalentgroepen (tijdstip van deelname, belasting
van de deelnemers in combinatie met school, niveau van de talentgroepen, afspraken over het lesrooster,
financiën). De teamleider van de onderwijsstroom is verantwoordelijk voor het traject van aanmelding en
beslissing wel/niet aannemen. De Centraal Topsportcoördinator heeft een adviserende en ondersteunende rol
in het traject.
TAlentencollege Noord (TAN)
Topsportende leerlingen, die van NOC*NSF een nationale of internationale status hebben gekregen en trainen
in een officieel bondsprogramma van één van de bij Team NL centrum Noord aangesloten sportbonden,
kunnen worden toegelaten op de TAN. Alleen die sporters/leerlingen komen voor de onderwijsvoorziening
TAN in aanmerking. Aanmelding via een afspraak met de onderwijsmanager TAN en vervolgens een
intakegesprek.

