
 

 

  

 

 

 

 
Datum: 29 juni 2020 

Ons kenmerk: 200629dnl/2/corr./corr.alg. 

Onderwerp: Sport oriëntatie havo 5 en vwo 6 2020-2021 
 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Vorig jaar zijn we gestart met een ander examenprogramma voor de examenleerlingen. 

Het was een succes dus we gaan dit jaar ermee door. In deze brief vinden jullie de uitleg 

over het programma van komend schooljaar. Lees deze informatie goed door en zorg dat 

je jezelf op tijd inschrijft anders wordt de keuze voor jou gemaakt. 

Wat gaat er gebeuren? 

Het programma voor LO gaat voor de havo 5 leerlingen bestaan uit twee delen. In de eerste 

twee periodes tot aan de kerst volgen jullie allemaal het sportoriëntatie programma. Na de 

kerstvakantie gaan jullie door in de zaal (waarschijnlijk de Achtste Barrier) met bewegen en 

regelen. 

Voor de leerlingen van vwo 6 bestaat het programma alleen uit het sportoriëntatie 

gedeelte. Jullie LO lessen stoppen na de kerstvakantie. Dit omdat LO voor jullie in het 

leerjaar 6 een één uurs vak is. Dit betekent dat jullie volgens het rooster recht hebben op 

één uur LO per week. We doen dat de eerste twee periodes, twee uur per week,                      

dus hebben jullie na een half jaar voldaan aan de gestelde eis. 

Welke keuzes hebben jullie? 

In Magister moeten jullie voor aanstaande vrijdag 28 augustus jullie twee keuzes en jullie 

reservekeuze uit het aanbod invullen. Elke keuze bestaat uit zes aaneengesloten weken les 

van twee lesuren (inclusief reis). Let er bij je keuze op dat je zelfstandig van en naar de 

locatie dient te reizen. 

Jullie kunnen kiezen uit de volgende sporten: 

 

Squash-Zumba/Dans-Spinning-Fitness-Boksen/Kickboksen  

Studenten Sportcentrum TUE  

Onze lieve Vrouwenstraat 1 5612 AW Eindhoven  

Docent Jeroen Moonen  

 

Voetbal VV Wodan  

Oude Bosschebaan 32 5624 AA Eindhoven  

Docent Sander Janssen  

 

Hockey HC Eindhoven  

Marathonloop 5 5624 MC Eindhoven  

Docent nog in te vullen. 

 

Tennis TV Tegenbosch  

Vijfkamplaan 10 5624 EB Eindhoven  

Docent Edwin Vissers  

 

 



 

 

 

Golf Golfcentrum Best  

Golflaan 1 5683 RZ Best  

Docent Joost Rabou  

 

Roeien ESR Theta  

Kanaaldijk-Zuid 50 5645 TA Eindhoven  

Docent Claudia Striekwold  

 

Fitness met eigen abonnement bij Basic Fit 

Vijfkamplaan 6 5624 EB Eindhoven 

 

Verdere Informatie: 

De sportoriëntatie is een verplicht onderdeel binnen het PTA van LO. We werken met een 

aanwezigheidsplicht. Dit betekent voor iedereen dat je alle lessen aanwezig moet zijn.    

Ook als je geblesseerd bent. Dit geldt ook voor alle 18+ leerlingen. Ben je ziek dan is het 

verplicht om daarvan een registratie in Magister te hebben staan zodat wij dat kunnen 

controleren. Voor leerlingen die een les hebben gemist is er aan het einde van iedere 

periode een inhaalmoment. Bij het missen van meerdere lessen volgt na het 

inhaalmoment nog een extra opdracht per gemiste les. Voldoe je niet aan de eisen dan 

moet je voor het einde van de desbetreffende periode de extra opdrachten inleveren bij de 

desbetreffende docent. 

Het gaat om de volgende data: 

Periode 1: 31 augustus / 7 september / 14 september / 21 september /                      

28 september/  5 oktober / 12 oktober 

Periode 2: 26 oktober / 2 november / 9 november / 16 november / 23 november /                           

  30 november / 7 december  

havo 5 

Jullie lessen gaan door tot en met periode 3. In periode 3 gaan jullie het onderdeel 

bewegen en regelen afsluiten. Dit betekent dat jullie in groepjes een les of toernooi gaan 

organiseren waaraan de rest van jullie groep gaat deelnemen. Deze lessen gaan 

waarschijnlijk plaatsvinden in de zaal van de Achtste Barrier. Ook aan deze lessen hangt 

een deelnameverplichting. De aanwezigheid hiervoor zal via Magister geregistreerd 

worden.  

 

Jullie kunnen je via Magister voor aanstaande vrijdag 28 augustus inschrijven. Er wordt 

een mail gestuurd wanneer de inschrijving open staat. Heel veel sportplezier toegewenst! 

Vriendelijke groet namens de gehele sectie LO, 

Joost Rabou                                                                                                                                         

docent 

 

 


